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يــغــطــي االخــتــبــار اجملــاالت الــتــربــويــة الــعــامــة الــتــي يــشــتــرك فــيــهــا جــمــيــع املــعــلــمــي ف 
الـتـخـصـصـات الـتـدريـسـيـة اخملـتـلـفـة ويـتـضـمـن ذلـك :  (١) الـقـيـم واملـسـؤولـيـات املـهـنـيـة         
(٢) املـعـرفـة املـهـنـيـة (٣) املـمـارسـة املـهـنـيـة. وتـتـضـمـن اجملـاالت الـتـربـويـة ( ١٠) مـعـايـيـر عـامـة 

كما يتضح من اجلدول اآلتي:



١-  تـنـزل الـقـرآن الـعـظـيـم عـلـى رسـولـنـا الـكـري  مـحـمـد 

ملسو هيلع هللا ىلص ………… العربية : 

أ- بلغة 
ب- بالغة 
ج- باللغة 
د- بللغة 

 

٢- الكلمة التي تؤدي معنى ضد (انزوى ) هي: 
أ- اختفى 
ب- هرب 
ج- ارعوى 

د- ظهر 
 

٣-  أي من اآلتي ال يعتبر من الصعوبات النمائية : 
أ- االنتباه 

ب- القراءة 
ج- التذكر 

د- االدراك 
 

٤-  التقوي الذي يركز على النتائج دون معاجلتها : 
أ- التقوي التقليدي 
ب- التقوي احلديث 

ج- التقوي العلمي 
د- التقوي الواقعي 

٥-  ما يأتي يعتبر من أنواع التقوي التربوي ما عدا : 
أ- القبلي 

ب- التكويني 
ج- اخلتامي 
د- اإلبداعي 

 

٦-  عـبـارة عـن عـمـلـيـة حتـدث قـبـل الـبـدء بـتـنـفـيـذ عـمـلـيـة 
التدريس : 

أ- التقوي التكويني 
ب- التقوي القبلي 
ج- التقوي الواقعي 
د-  التقوي العلمي 

٧-  هـي الـطـريـقـة الـتـي تـبـدأ بـالـقـاعـدة حـتـى الـوصـول إلـى 
األمثلة: 

أ- الطريقة االستنتاجية 
ب- الطريقة االستقرائية 
ج- الطريقة االستنباطية 

د- طريقة االثارة العشوائية 

٨-  ف عــلــم الــنــفــس الــتــربــوي " الــتــنــبــؤ " يــقــوم عــلــى 
العالقات: 

أ- املنطقية 
ب- السببية 
ج- الوظيفية 

د- الزمنية 

٩-  " الـتـعـلـم ال يـرجـع إلـى الـنـضـج الـنـمـائـي بـل إلـى فـعـل 
احملـــيـــط اخلـــارجـــي وأثـــاره " , مـــا ســـبـــق يـــرجـــع إلـــى 

النظرية : 
أ- السلوكية 

ب- االنسانية 
ج- التحليلية 

د- البنائية 

١٠-  " الـتـعـلـم ال يـنـفـصـل عـن الـتـطـور الـنـمـائـي لـلـعـالقـة 
بي الذات واملوضوع " , ما سبق يرجع إلى النظرية : 

أ- السلوكية 
ب- االنسانية 
ج- التحليلية 

د- البنائية 

اإلجابات:  ( ١ج  ) ( ٢ د ) ( ٣ أ ) ( ٤ أ  ) ( ٥ د )  ( ٦ ب ) ( ٧ ج ) ( ٨ د )  (٩ أ ) (١٠د  )٤ 
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تــدريــســيــة  اســتــراتــيــجــيــة  املــعــلــم  يــســتــخــدم  عــنــدمــا   -١١
تـشـجـع الـطـالب عـلـى الـتـمـيـيـز بـي احلـقـائـق واآلراء ف 

النص املقدم لهم , فإنه يهدف إلى تنمية مهارات: 

أ- االكتشاف 
ب- التفكير الناقد 

ج- العصف الذهني 
د- التفكير االبداعي 

١٢- أظــهــرت نــتــائــج الــطــالب لــدى أحــد املــعــلــمــي ف 
االخـتـبـار الـوطـنـي أن مـسـتـوى الـطـالب كـان ضـعـيـفًـا ف 

املادة. اإلجراء املناسب الذي يجب أن يتخذه املعلم: 

أ- إبــــالغ أولــــيــــاء األمــــور بــــضــــرورة االهــــتــــمــــام بــــأبــــنــــائــــهــــم 
وتشجيعهم 

ب- حتـــلـــيـــل نـــتـــائـــج االخـــتـــبـــار وحتـــديـــد مـــواطـــن الـــضـــعـــف 
وعمل خطة ملعاجلتها 

ج- تـكـلـيـف الـطـالب لـالسـتـعـداد لـالخـتـبـارات الـوطـنـيـة ف 
املستقبل استعدادًا أفضل 

د- جتـــاوز األمـــر , ألن درجـــات االخـــتـــبـــار ال عـــالقـــة لـــهـــا 
مبستويات الطالب 

١٣- طــلــب املــعــلــم (متــيــم) مــن طــالب الــصــف الــثــالــث 
املـتـوسـط مـنـاقـشـة مـشـكـلـة الـتـصـحـر , وسـأل كـل مـجـمـوعـة 
مــكــونــة مــن أربــعــة طــالب مــحــاكــاة الــشــخــصــيــات اآلتــيــة 
(مــســؤول الــبــلــديــة , املــزارع , راعــي الــغــنــم , اخملــتــص 
األكـادميـي ) كـمـا سـألـهـم تـفـنـيـد أسـبـاب املـشـكـلـة , ودعـم 
آرائــهــم بــاألدلــة والــبــراهــي وتــقــدي املــقــتــرحــات حلــل 

املشكلة , يهدف املعلم من هذا النشاط إلى : 

أ- تنويع أساليب التدريس 
ب- تقدي منوذج للبيئة الطبيعية املثالية 

ج- إثارة حماس الطالب لإلبداع  واالبتكار 
د- تقدير جهود الدولة ف إقامة احملميات الطبيعية 

فــيــه  تــوظــف  الــذي  املــدمــج  الــتــدريــس  أنــواع  مــن  ١٤-نــوع 
الـتـقـنـيـة احلـديـثـة , حـيـث يـشـاهـد الـطـالب مـحـاضـرات 
فـيـديـو قـصـيـرة ف مـنـازلـهـم قـبـل حـضـورهـم إلـى املـدرسـة , 
وف املـدرسـة يـخـصـص الـوقـت لـلـمـشـروعـات واملـنـاقـشـات. 

ما سبق ميثل إستراتيجية الصف: 

أ- املقلوب 
ب- النموذجي 
ج- االعتيادي 
د- اإللكتروني 

 

١٥- قـــام مـــعـــلـــم بـــإشـــراك الـــطـــالب ف بـــنـــاء مـــحـــكـــات 
الـتـقـوي بـغـرض تـطـبـيـقـهـا عـلـى أعـمـالـهـم , ثـم جـعـل لـهـم 
فـرصـة إلصـدار أحـكـام  حـول حتـقـيـقـهـم لـهـذه احملـكـات , 

ما قام به املعلم يدخل ضمن أسلوب : 

أ- التقوي بالتواصل 
ب- التقوي باحملك 
ج- التقوي الذاتي 
د- تقوي األقران 

 

١٦- شـرح املـعـلـم لـطـالبـه طـريـقـة إعـداد تـقـاريـر أدائـهـم 
مـسـتـعـيـنًـا بـتـحـديـد مـسـتـوى كـل طـالـب بـنـاءً  عـلـى أداء 
زمــالئــه , فــأي أنــواع املــراجــع ســوف يــعــتــمــد  ف إعــداد 

التقارير: 

أ- ذاتي املرجع 
ب- محكي املرجع 
ج- قياسي املرجع 
د- معياري املرجع 

اإلجابات:   ( ١١ ب  )    (١٢ ب )     ( ١٣ ج)     ( ١٤ أ)      ( ١٥ ج )       (١٦ د )٥ 
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عــن  لــلــطــالب  مــثــبــطــة  تــعــتــبــر  اآلتــي  مــن  واحــدة   -١٧
املشاركة ف األنشطة الصفية : 

أ- تـــرك الـــطـــالـــب يـــوجـــه نـــفـــســـه الخـــتـــيـــار الـــنـــشـــاط الـــذي 
سيمارسه 

ب- تكليف الطالب بالقيام بجزء من النشاط ف املنزل 
ج- كثرة أعداد الطالب املشاركي ف النشاط  

د- وجود األصدقاء مع بعضهم ف النشاط 

١٨- أراد مـعـلـم تـطـبـيـق إحـدى اسـتـراتـيـجـيـات الـتـقـوي 
فــطــلــب مــن طــالبــه الــتــدويــن الــكــتــابــي لــكــافــة جــوانــب 
الـتـعـلـم الـتـي حـقـقـوهـا أو لـم يـتـمـكـنـوا مـن حتـقـيـقـهـا , إن 

ذلك يعبر عن استخدام أسلوب : 

أ- طرح التساؤالت 
ب- قوائم املراجعة 
ج- التأمل الذاتي 
د- ساللم التقدير 

١٩-املفهوم اخلاطئ حول مجتمعات التعلم املهنية: 

أ- تؤدي إلى تقدم ف مستوى حتصيل الطالب 
ب- توفر فرص التنمية املهنية داخل املدرسة 

ج- تشجع اإلبداع واملشاركة  
د- تعنى باجلوانب النظرية للتعليم 

٢٠- مـذكـرات خـاصـة بـاملـعـلـم مـتـصـلـة بـعـمـلـيـة الـتـدريـس 
يـكـتـب فـيـهـا آراءه ومـرئـيـاتـه حـول مـا نـفـذ مـن أنـشـطـة 
وبــرامــج تــســهــم ف رفــع مــســتــوى الــتــحــصــيــل الــدراســي 

لطالبه وف منوه املهني , تسمى : 

أ- التعلم الذاتي 
ب- التقوي اخلتامي 
ج- التقوي العالجي 

د- التأمل ف التدريس 

٢١-أي ممـا يـأتـي يـعـد مـن الـقـواعـد املـهـمـة الـتـي يـجـب أن 
يلتزم بها املعلم ليحقق تعلمًا فعاالً لطالبه ? 

أ- يـعـطـي اهـتـمـامًـا كـثـيـرًا لـألنـشـطـة غـيـر الـصـفـيـة خـالل 
الدرس 

ب- يـــقـــارن بـــي طـــالبـــه ف مـــســـتـــويـــاتـــهـــم الـــتـــحـــصـــيـــلـــيـــة 
باستمرار 

ج- يتجنب استخدام العقاب بأنواعه كلها 
د- يكون منضبطًا ف مواعيده متقنًا ف أدائه 

٢٢-إلثـارة دافـعـيـة الـطـالب جلـأ املـعـلـم سـالـم لـطـريـقـة 
التعزيز الذاتي , تنتمي هذه الطريقة للنظرية : 

أ- االجتماعية 
ب- اإلنسانية 
ج- السلوكية 
د- املعرفية 

٢٣-إحـدى املـدارس الـثـانـويـة عـرضـت عـلـى مـنـسـوبـيـهـا من 
املـعـلـمـي حتـلـيـالً لـنـتـائـج طـالبـهـا ف االخـتـبـارات الـوطـنـيـة 
لـلـثـالث سـنـوات األخـيـرة لـالسـتـفـادة مـنـهـا ف الـعـمـلـيـة 
الــتــعــلــيــمــيــة , مــا املــقــتــرح األنــســب لــتــوظــيــف هــذا 

التحليل ? 

أ- إطالع أولياء األمور على النتائج  
ب- تدريب الطالب على األسئلة السابقة 

ج- تعديل خطط التدريس واألنشطة ف ضوء النتائج  
د- عرض نتائج االختبارات ف رسوم بيانيه للطالب 

٢٤-مـجـمـوعـة مـن األنـشـطـة يـقـوم بـهـا املـعـلـم ومـجـمـوعـة 
مـن الـطـالب تـفـصـل بـيـنـهـم حـواجـز مـكـانـيـة , ولـكـنـهـم 

يعملون معًا ف الوقت نفسه : 

أ- الفيديو التفاعلي 
ب- املقرر اإللكتروني 
ج- الصف االفتراضي 

د- املؤمترات املسموعة 

اإلجابات:  (١٧ ج  ) (١٨ ج ) ( ١٩ د) ( ٢٠ د) ( ٢١ د )  (٢٢ أ ) (٢٣ ج  )  ( ٢٤ ج )  ٦
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٢٥ - جميع العمليات التي اتبعها املعلم "أحمد" 
للتخطيط لتدريس موضوعات مادته صحيحة عدا 

واحدة : 

أ- بناء أهداف التعلم العامة 
ب- اختيار استراتيجيات التدريس 

ج- حتديد أساليب التقوي املناسب 
د- التعرف على اخلبرات السابقة لدى الطالب 

 

٢٦ - قدم املعلم لطالبه نشاطًا يشتمل على مجموعة 
مثلثات مختلفة الزوايا و طلب ايجاد مجموعها 

ومالحظة النتائج ومنه توصل الطالب الى حقيقة 
مجموع الزوايا املثلث "١٨٠" درجة فان طريقة 

التدريس املطبقة :  

أ- االستنباط 
ب- االستقراء 

ج- البحث العلمي 
د- جميع ما سبق 

 

٢٧ - ( أن يبدي الطالب موقفه من من فيروس 
كورونا ) , صنف الهدف السابق  إلى املستوى الذي 

ينتمي إليه : 

أ- املعرف 
ب- العقلي 

ج- الوجداني 
د- النفس حركي 

 

٢٨ - من أساليب التنمية املهنية للمعلم والتي أهدافها 
اكساب املعلم مهارات التعلم الذاتي :  

أ- التعليم املصغر 
ب- القراءة املوجهة 

ج- الدروس التطبيقية 
د- االجتماعات الدورية 

٢٩- أي مـن املـصـطـلـحـات اآلتـيـة  يـعـبـر عـنـه بـاالنـحـراف 
عـن مـتـوسـط اجلـمـاعـة ف الـصـفـات اخملـتـلـفـة: اجلـسـمـيـة 

والعقلية  واالنفعالية واالجتماعية ? 

أ- سمات الفرد 
ب- الفروق الفردية 

ج- الصفات الشخصية 
د- االضطرابات الفردية 

 

٣٠- إذا أخـــطـــأ أحـــد الـــطـــالب مـــن ذوي االحـــتـــيـــاجـــات 
اخلاصة  فما أفضل طرق التعامل معه? 

أ- استخدام أسلوب الثواب  لعالج اخلطأ 
ب- احلزم ف التعامل معه وعدم التهاون 
ج- التغاضي عن اخلطأ  تقديرًا لوضعه 

د- العقاب قدر اخلطأ الذي ارتكبه 

٣١- يـوظـف املـعـلـم  حـمـد  قـوائـم الـرصـد  (املـراجـعـة)  ف 
تــقــوي أداء الــطــالب  لــلــمــهــارات الــعــمــلــيــة ف مــخــتــبــر 

العلوم  وذلك لـ : 

أ- إمكانية توظيفها ف رصد جميع أنواع السلوك 
ب- تقدميها للطالب معلومات لتحسي أدائه 

ج- سهولة إعدادها  وارتباطها  بعناصر املهمة 
د- تضمنها مستويات حتدد جودة األداء 

٣٢- حـنـان مـعـلـمـة  تـعـتـمـد ف تـقـوميـهـا  لـلـطـالـبـات  عـلـى 
قـيـام الـطـالـبـة بـتـوضـيـح مـا تـعـلـمـتـه , مـن خـالل تـوظـيـف 
املـهـارات  ف مـواقـف احلـيـاة احلـقـيـقـيـة أو مـواقـف حتـاكـي  
املــواقــف احلــقــيــقــيــة لــتــظــهــر مــن خــاللــهــا مــدى إتــقــان 
الـطـالـبـة  لـلـمـهـارات املـكـتـسـبـة. أي مـن االسـتـراتـيـجـيـات 

اآلتية اعتمدت عليها املعلمة ? 

أ- التقوي املعتمد على األداء 
ب- التقوي بالتواصل 

ج- املالحظة املقننة 

د- تقوي الذات
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٣٣- طـلـب أحـد املـعـلـمـي  مـن الـطـالب كـتـابـة تـأمـالتـهـم ف 
أسـالـيـب الـتـقـوي الـتـي يـتـبـعـهـا مـعـهـم , وكـان أبـرز مـا تـكـرر 
لـديـه مـن خـالل تـأمـالت الـطـالب طـلـبـهـم مـن املـعـلـم  أن 
يــكــتــب تــعــلــيــقــات عــلــى أدائــهــم ف االخــتــبــار  بــاإلضــافــة 
لـلـدرجـة. فـمـا الـهـدف مـن كـتـابـة الـتـعـلـيـقـات عـلـى أداء 

الطالب ? 

أ- معرفة جوانب القوة والضعف لديهم 
ب- إنشاء عالقة إيجابية باملعلم 

ج- الشعور بالفخر بإجنازاتهم 
د- تعزيز دور املعلم 

 

٣٤- لـلـحـكـم عـلـى نـوات الـتـعـلـم هـنـاك أسـس خـارجـيـة قـد 
تكون كمية أو كيفية , ماذا تسمى هذه األسس ? 

أ- مستويات 
ب- معلومات 

ج- محكات 
د- معايير 

 

٣٥-وفـقًـا لـالئـحـة تـقـوي الـطـالـب الـتـي اعـتـمـد تـعـديـلـهـا 
عـام ١٤٤١ هـ , فـإن تـقـوي مـادة لـغـتـي اخلـالـدة لـلـمـرحـلـة 

املتوسطة يكون تقوميًا: 

أ- ختاميًا فقط 
ب- مستمرًا وختاميًا 

ج- مستمرًا فقط 
د- بنائيًا وتشخيصيًا 

 

٣٦- الحـظ املـعـلـم أثـنـاء تـدريـسـه وجـود مـجـمـوعـة مـن 
الـطـالب غـيـر مـهـتـمـي بـالـدرس ويـنـتـابـهـم املـلـل , احلـل 

األنسب لهذه املشكلة هو : 

أ- استخدام أسلوب العقاب املتدرج 
ب- إشراك الطالب ف بناء أهداف التعليم 
ج- عزل هؤالء الطالب ف صف لوحدهم 

د- حتويل هؤالء الطالب للمرشد الطالبي 

تــكــلــيــفــاتــه  ف  بــاســتــمــرار  الــريــاضــيــات  مــعــلــم  يــؤكــد   -٣٧
لـلـطـالب أنـهـم ذو قـدرة عـالـيـة وذكـاء مـرتـفـع , ولـذلـك هـو 
يـكـلـفـهـم مبـا يـتـوافـق مـع هـذه الـتـوقـعـات املـرتـفـعـة  , ومـع 
ذلـك فـهـو يـرشـدهـم ملـا يـسـهـل عـلـيـهـم املـهـام والـواجـبـات. 

ما سبق يؤكد أن املعلم لديه قدرة على: 

أ- إعــطــاء تــكــالــيــف مــنــزلــيــة جــيــدة ولــكــنــهــا ضــاغــطــة عــلــى 
الطالب 

ب- حتفيز الطالب وإظهار التوقعات العالية لتعلمهم  
ج- اكتشاف املبدعي من الطالب من خالل ذكائهم 

د- متابعة الطالب والقيام بدور املرشد الطالبي 

إجــابــة  األســئــلــة  أحــد  عــن  الــطــلــبــة  أحــد  أجــاب  إذا   -٣٨  
خاطئة , فأي اآلتي يعد التعامل األمثل : 

أ-  أنظر إلى اجلانب الصحيح من إجابته  
ب-  أنتقل إلى طالب آخر مباشرة  

ج- أقول له : إجابتك خاطئة  
د- أقول له : محاولة جيدة 

٣٩- يـوجـه مـديـر املـدرسـة املـعـلـم (أحـمـد) بـإرسـال نـتـائـج 
تــقــوميــه لــلــطــالب مــع األدوات املــســتــخــدمــة  وأهــداف 
الـتـعـلـم إلـى زمـالئـه املـعـلـمـي ملـراجـعـتـهـا وتـزويـده بـأهـم 

السلبيات واإليجابيات ف عمله. ما سبق يؤكد على: 

أ- تـالف الـضـعـف ف فـهـم أسـالـيـب الـتـقـوي الـسـلـيـمـة لـدى 
املعلم  

ب- أن نتائج التقوي بحاجة إلى املراجعة اخلارجية 
ج- إشراك املعلم لزمالئه ف مناقشة نتائج التقوي 

د- عدم وجود آلية واضحة للتقوي ف املدرسة 

٤٠- ابـتـعـاد املـعـلـم عـن اسـتـخـدام األلـفـاظ الـتـقـريـعـيـة 
يسهم ف : 

أ- زيادة التحصيل لدى الطالب 
ب- عدم اهتمام الطالب بالدرس 

ج- مبادرة الطالب ف النقاش 
د- زيادة الفوضى ف الدرس 
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٤١- ميـيـل الـطـالـب (حـمـود) لـلـصـمـت والـنـظـر املـركـز خـارج 
غـرفـة الـصـف , وال يـتـابـع شـرح املـعـلـم , وعـنـدمـا  يـسـأله 
املـعـلـم حـول مـا يـدور ف الـصـف , يـتـعـذر بـأنـه لـم يـسـمـع , 
أو يـجـيـب إجـابـة مـبـهـمـة , ويـخـشـى املـعـلـم أن يـؤثـر هـذا 
الـتـسـرب الـفـكـري عـلـى تـعـلـمـه وحتـصـيـلـه , لـذلـك يـجـب 

على املعلم : 

أ- دراسة حالة الطالب والتعرف على مشكالته 
ب- إشراكه ف مجموعات العمل مع األقران 

ج- تنويع أساليب التدريس التي يطبقها املعلم 
د- حتسي ظروف البيئة الصفية كالتهوية واإلضاءة 

٤٢- املـعـايـيـر الـتـالـيـة لـهـا دور ف اسـتـثـارة دافـعـيـة الـطـالب 
للتعلم , ما عدا : 

أ- إتـاحـة الـفـرصـة لـلـطـالب لـلـمـشـاركـة ف إعـداد الـدروس 
وتقدميها 

ب- إيـــجـــاد مـــواقـــف عـــلـــمـــيـــة جتـــعـــل الـــطـــالب ف مـــواضـــع 
حيرة 

ج- االقتصار على نصوص الكتاب املقرر وأنشطته 
د- استثارة الشك العلمي لدى الطالب 

٤٣- " املــعــرفــة هــي مــفــهــوم كــلــي إذا جُــزئ أو فــصــل فــقــد 
مـعـنـاه ". نـسـبـة لـنـظـريـة جـشـطـالـت يـتـفـاعـل الـطـالـب مـع 

مشكلة أو موقف بأن : 

أ- يجمع بي املعارف أو التجارب السلبية 
ب- يفصل بي ما يعرفة وما ال يعرفه 
ج- يقسم املشكلة إلى أجزاء متفرقة 

د- يوظف املعارف املكتسبة 

٤٤- مـشـاركـة املـعـلـم املـسـتـمـرة ف األنـشـطـة غـيـر الـصـفـيـة 
الهادفة تدل على أن املعلم: 

أ- يتقبل األفكار اجلديدة 
ب- يحافظ على تراث اجملتمع 
ج- يحرص على التطوير املهني 

د- ميلك اجتاهًا إيجابيًا نحو مهنة التدريس 
 

٤٥- يتخذ الطالب املعلم قدوة لهم ف الصدق عندما: 

أ- يصدق ف الوعود التي يقطعها لطالبه 
ب- يستشهد بآيات وأحاديث عن فضل الصدق 
ج- يوضح موقف اجملتمع من الشخص الصادق 

د- يحكي قصصًا كان الصدق فيها منجاة ألصحابه 
 

٤٦-أي من اإلجراءات اآلتية متثل (املعلم القدوة) ? 

أ- استخدام أساليب تربوية ف العقاب 
ب- مراعاة ظروف الطالب النفسية 

ج- حسن التعامل مع الطالب 
د- التطبيق العملي للمواقف 

 

٤٧-اسـتـجـابـة املـعـلـم اإليـجـابـيـة أو الـسـلـبـيـة لـلـمـواقـف 
الـنـفـسـيـة والـتـربـويـة املـرتـبـطـة مبـهـنـة الـتـدريـس تـشـيـر 

إلى : 

أ- اجتاهه نحو مهنة التدريس 
ب- كفايات مهنة التدريس 
ج- مهارات مهنة التدريس 

د- فاعليته التدريسيه 
 

٤٨-عـنـد مـالحـظـة اخـفـاق الـطـالـب ف اخـتـبـار نـهـايـة الـعـام 
,  أي مــن املــواقــف اآلتــيــة ميــكــن أن يــتــبــنــاهــا املــعــلــم 

املتميز : 

أ- حتــمــل ادارة املــدرســة املــســؤولــيــة لــعــدم وضــعــهــا بــعــض 
املعايير عند قبول الطالب  

ب- التسليم باألمر متى ماكان هناك ثقة تامة مبا قُدم  
ج- تبرير األمر بالضعف املسبق للطالب  

د- حتمل املسؤولية والسعي لتغيير املمارسات  
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٤٩- "قـدرة املـعـلـم عـلـى املـالحـظـة , والـتـحـلـيـل , واحلـكـم 
عـلـى أدائـه  بـاسـتـخـدام مـعـايـيـر واضـحـة ,  ثـم وضـع خـطـة 

لتحسي وتطوير  أدائه" 
هذا تعريف لـ : 

أ- القياس الذاتي  
ب- التقوي الذاتي   
ج- التطوير الذاتي  
د- املراجعة الذاتية  

٥٠- يــوظــف مــعــلــم الــعــلــوم بــرنــامــجــاً الــكــتــرونــيــاً ميــكــن 
الـطـالب مـن إنـشـاء قـصـص تـفـاعـلـيـة ورسـومـات مـتـحـركـة 
ومـسـابـقـات وألـعـاب ضـمـن الـدروس الـتـعـلـيـمـيـة ,   وبـعد 
تـقـدي املـعـلـم درسـه حـول املـشـكـالت الـبـيـئـيـة ف املـمـلـكـة 
طـلـب مـن الـطـالب تـنـفـيـذ مـشـروع حـول مـرض كـرورنـا 
وأسـبـابـه وطـرق الـوقـايـة مـنـه. أي مـن االجـراءات اآلتـيـة 

يبدأ بها الطالب لتنفيذ املشروع : 

أ- جمع املعلومات وحتليلها وتقوميها  
ب- التنسيق مع اخملتصي واالطباء ف وزارة الصحة  

ج- إنشاء الوسائط كالصور واألصوات ومقاطع الفيديو 
د- طلب مساعدة املعلم على تهيئة مكان مالئم للعرض 

٥١- شــرح مــعــلــم الــعــلــوم لــلــصــف الــثــانــي املــتــوســط 
مـوضـوعًـا عـن الـدورة الـدمـويـة , ووجـه الـطـالب إلعـداد 
مـشـروعـات عـمـلـيـة حـول ذلـك , فـقـام الـطـالـب " أحـمـد " 
بــإعــداد مــشــروع مــتــمــيــز , شــجــع املــعــلــم الــطــالــب عــلــى 
عـرض مـشـروعـه وتـوضـيـح أفـكـاره أمـام زمـالئـه  ,  أي مـن 

اآلتي يهدف إليه املعلم من هذا اإلجراءـ : 

أ- إشراك الطالب ف تقوي جودة عمل زميلهم   
ب- مـسـاعـدة الـطـالب عـلـى تـطـبـيـق املـفـاهـيـم ف مـواقـف 

جديدة    
ج- إتـاحـة الـفـرص لـلـطـالب لـلـفـخـر بـإجنـازاتـهـم واحلـديـث 

عنها  
د- مساعدة الطالب على تذكر املعلومات املهمة عن 

موضوع الدرس  

 

لــقــاء  املــدرســة  ف  املــقــيــم  الــتــربــوي  املــشــرف  عــقــد   -٥٢
مـفـتـوحًـا مـع املـعـلـمـي املـسـتـجـديـن لـلـعـام احلـالـي لـلـتـعـرف 
عــلــى اجتــاهــاتــهــم نــحــو الــتــدريــس , والــصــعــوبــات الــتــي 
تـواجـهـهـم ومـقـتـرحـاتـهـم الـتـي تـعـزز مـهـاراتـهـم الـتـدريـسـيـه , 
فــوجــه املــعــلــم " أحــمــد " اســتــفــســارًا  حــول املــعــلــومــات 
والـبـيـانـات الـالزمـة لـلـتـأكـد مـن حتـقـيـق الـطـالب لـألهـداف 
الـتـعـلـيـمـيـة عـلـى املـسـتـوى الـصـفـي , فـأي اإلجـابـات اآلتـيـة 

هي األنسب للرد على استفسار املعلم أحمد: 

أ- جــــمــــع الــــشــــواهــــد عــــن حتــــقــــيــــق الــــطــــالب لــــألهــــداف 
التعليمية  

ب- تــقــدي تــغــذيــة راجــعــة لــلــطــالب عــن مــدى حتــقــيــقــهــم 
لألهداف    

ج- إعـــداد تـــقـــاريـــر بـــشـــكـــل دوري حـــول اجـــتـــيـــاز الـــطـــالب 
للمعايير التربوية  

د- عـقـد لـقـاءات مـع أولـيـاء األمـور ملـنـاقـشـتـهـم ف حتـقـيـق 
أبنائهم لألهداف 

٥٣- " تـربـيـة املـواطـن املـؤمـن لـيـكـون لـبـنـة صـاحلـة ف بـنـاء 
أمـتـه عـن طـريـق إعـداده إعـدادًا سـلـيـمًـا وتـزويـده بـالـقـدر 

املناسب من املعلومات الثقافية واخلبرات اخملتلفة".  

أي مـن املـبـادئ ف سـيـاسـة الـتـعـلـيـم ف املـمـلـكـة الـعـربـيـة 
السعودية ميثل السابق: 

أ- األصالة والتجديد 
ب- التربية املتكاملة    

ج- التربية للحياة 
د- تكافؤ الفرص 

٥٤- مـعـلـم يـعـانـي مـن تـأخـر بـعـض الـطـالب عـن مـوعـد 
احلصة. ماذا يفعل حلل هذه املشكلة ?: 

أ- مينع املتأخرين من دخول احلصة 
ب- يقدم ف بداية كل حصة اختبارًا قصيرًا 

ج- يجبر املتأخرين على كتابة ما فاتهم من الدرس 
د- يسمح بدخول املتأخرين مع تسجيل مخالفة سلوكية 
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٥٥- يـقـتـرح املـعـلـم منـوذجًـا لـتـفـعـيـل دور الـطـالـب كـمـحـور 
للتغذية الراجعة , فأي العبارات اآلتية يكمل النموذج? 

أ- مراجعة محكات التقوي 
ب- وضع خطة لتطوير األداء 
ج- تقوي فعالية األداء الذاتي 

د- حتديد مصادر تطوير األداء 
 

٥٦-أثــنــاء انــشــغــال طــالب الــصــف الــثــانــي االبــتــدائــي 
بـنـشـاط , اسـتـدعـى قـائـد املـدرسـة املـعـلـم لـبـضـع دقـائـق , 
وعــنــدمــا عــاد إلــى الــفــصــل وجــد أن جــمــيــع اجملــمــوعــات 
انـشـغـلـت بـالـلـعـب واإلزعـاج , مـا عـدا مـجـمـوعـة واحـدة 
أنـهـت الـنـشـاط حـسـب املـطـلـوب , فـشـجـع هـذه اجملـمـوعـة 
قـائـالً " أشـكـركـم عـلـى حـفـاظـكـم عـلـى الـهـدوء أثـنـاء غـيـابـي 

وأنا معجب بكم , أنتم ممتازون". 
عبارات التشجيع التي قالها املعلم : 

أ- تساعد على استقاللية الطالب 
ب- تزيد من تعاون الطالب والتزامهم 

ج- تثير الغيرة ف نفوس بقية اجملموعات 
د- تقضي على مسببات اإلزعاج ف الفصل 

 

٥٧- أي مـن االسـتـراتـيـجـيـات اآلتـيـة تـقـلـل مـن دافـعـيـة 
الطالب للتعلم والعمل ? : 

أ- وضع توقعات مثالية لتحصيل تعلم وعمل الطالب 
ب- تغيير بيئة الفصل كإعادة ترتيب املقاعد ونحوها 

ج- تزويد الطالب بنتائجهم فور االنتهاء منها 
د- مشاركة الطالب ف التخطيط لتعلمهم 

 

٥٨-يـنـبـغـي لـلـمـعـلـم أن يـخـطـط ملـكـونـات الـبـيـئـة الـصـفـيـة 
لــتــكــون عــلــى نــحــو يــضــمــن تــرتــيــب مــقــاعــد جــلــوس 

املتعلمي بوضع: 

أ- منطي متكرر بي فترة وأخرى 
ب-عشوائي غير متبع لنظام معي 
ج- ثابت غير قابل للتعديل والتنقل 

د- ميكن تعديله تبعًا لنوعية النشاط 

٥٩- " تــدريــب الــتــالمــيــذ عــلــى املــمــارســة الــصــحــيــحــة 
للعبادات " 

أي األهـداف اخلـاصـة اآلتـيـة ميـكـن اشـتـقـاقـه مـن الـهـدف 
العام السابق لتحقيقه ? : 

أ- أن يعرّف الطالب الوضوء تعريفًا كامالً 
ب- أن يعدد الطالب أركان الوضوء وشروطه 

ج-أن يؤدي الطالب فرض الوضوء بصورة صحيحة 
د- أن يــذكــر الــطــالــب شــواهــد مــن الــقــرآن والــســنــة عــلــى 

فرض الوضوء 

٦٠-أي األهـــداف اآلتـــيـــة ال يـــصـــنـــف ضـــمـــن األهـــداف 
املعرفية ? 

أ- أن مييز املمتلكات العامة من اخلاصة 
ب-أن يقدر أهمية حماية املمتلكات العامة 

ج- أن يعدد أساليب حماية املمتلكات العامة 
د- أن يذكر شواهد وأمثلة على حماية املمتلكات العامة 

٦١- املـكـونـات اآلتـيـة: ( أهـداف الـدرس , أسـالـيـب الـتـقـوي 
, طــرق الــتــدريــس , أنــشــطــة الــتــعــلــم ) جــمــيــعــهــا متــثــل 

عناصر أساسية ف عملية : 

أ- التخطيط للدروس اليومية 
ب- تقوي التحصيل الدراسي للطالب 
ج- العمليات التتابعية للعمل التدريسي 

د- التخطيط البعيد املدى للعملية التربوية 

تقديم 
املعلم 

للتغذية 
الراجعة

تحديد 
الفجوة 

بني الواقع 
و املأمول

………

التحسن 
الفعيل 
ألداء 
الطالب
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حـــركـــي -   الـــنـــفـــســـي -  اجملـــال  تـــقـــوي  أدوات  مـــن   -٦٢
اختبارات األداء  وتتميز بالتركيز على : 

أ- األداء املعرفـي 
ب- األداء الوجداني 
ج- املهارات العلمية 
د-املهارات احلياتية 

٦٣- يـراجـع املـعـلـم خـطـطـه واسـتـراتـيـجـيـاتـه الـتـعـلـيـمـيـة ف 
ضوء : 

أ- اجتاهات الطالب نحو أساليب التقوي 
ب- نسبة جناح الطالب ف اختبار التحصيل الدراسي 

ج- حتليل وتفسير نتائج التحصيل الدراسي للطالب 
د- أراء أولـــيـــاء األمـــور ف نـــتـــائـــج الـــتـــحـــصـــيـــل الـــدراســـي 

للطالب 

٦٤-أي اآلتي يعد من شروط صياغة أهداف التعلم? : 

أ- أن تصف العبارة سلوكًا قابالً للمالحظة 
ب- أن تصاغ العبارة بصيغة املبني للمجهول 

ج- أن تتناول العبارة طريقة املعلم ف التدريس 
د- أن تراعي العبارة الفروق الفردية بي الطالب 

٦٥-يـتـوقـع مـن املـعـلـم أن يـشـرح أهـداف الـتـعـلـم لـطـلـبـتـه 
قـبـل بـدء عـمـلـيـة الـتـعـلـم. يـسـعـى املـعـلـم مـن وراء هـذه 

املمارسة إلى حتقيق هدف رئيس هو : 

أ- تــــعــــريــــف الــــطــــلــــبــــة بــــاملــــوضــــوعــــات الــــتــــي ســــيــــقــــومــــهــــم 
ويختبرهم فيها 

ب- تــوعــيــة الــطــلــبــة مبــا يــتــوقــع أن يــحــقــقــوه مــن الــتــعــلــم 
ليركزوا عليه 

ج- تــوعــيــة الــطــلــبــة بــالــطــريــقــة الــتــي ســيــتــبــعــهــا املــعــلــم ف 
حتقيق هذه األهداف 

د- تـزويـد الـطـلـبـة مبـا يـلـزمـهـم مـن مـعـلـومـات تـسـاعـدهـم ف 
اختبارهم طريقة املذاكرة 

 

٦٦- اجلزء من الرحالت املعرفية WebQest الذي 
االسئلة  من  مجموعه  الى  الدروس  محتوى  يحول 

املتدرجة هو: 

أ- االجراءات 
ب- التقوي 
ج- املصادر 

د-املهام 
 

مسجلة  الدروس  عليه  رفعت  الكتروني  ٦٧-موقع 
 , االلكتروني  بالبريد  ومدعمة  والصورة  بالصوت 
من  ليتمكنوا  خاصة  مرور  بكلمة  الطالب  يدخله 
التفاعل مع املواد والتواصل مع املعلم , ماذا يصنف 

هذا املوقع االلكتروني? : 

أ- تعليم غير متزامن 
ب- تعلم غير متزامن 

ج- تعليم متزامن 

د- تعلم متزامن 




متضمناً  عمله  عن  شهرياً  تقريراً  املعلم  ٦٨-كتابة 
آليات  حول  الطالب  وآراء  والضعف  القوة  نقاط 

حتسي التعلم يدخل ضمن? : 

أ- أساسيات مهنة التدريس 
ب- طرق التقوي الذاتي للمعلم 

ج- أهداف التطوير الذاتي للمعلم 
د- طرق االتصال التعليمي داخل املدرسة 
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٦٩- من معايير اختيار تقنيات التعليم كل ما يأتي 
ما عدا  : 

أ- حتقيق رغبات الطالب 

ب- حالتها الفيزيقية سليمة 

ج- متوافقة مع االهداف 
د- احملتوى معروض بطريقة مشوقة 

 

املعلم  بي  تفاعلي  كنشاط  التدريس  ٧٠- يسير 
متدرجة ومتسلسلة.   مراحل  ف  واملنهج  والطالب 

فأي مما يلي ميثل ذلك : 

أ- التهيئة - التنفيذ - املتابعة 
ب- التنفيذ - املتابعة - املراجعة 

ج-  التخطيط - التنفيذ - التقوي 
د- العرض - املتابعة - التغذية الراجعة 

 

تضمنت  والتي  اليومي  الدرس  خطة  املعلم  ٧١- أعد 
والتقوي  والوسائل  واألساليب  واحملتوى  األهداف 

لكنه أغفل عنصًرا مهمًا هو : 

أ- احلوافز 
ب- التهيئة 

ج-  االختبار  
د- توزيع املقرر 

 

٧٢-مرادف كلمة " اشمأز  " : 

أ- أعرض 
ب- أحب 

ج-  رغب  
د- تقزز 

 

ليصبحوا  الطالب  لتعلم  الفرص  ٧٣- " تهيئة 
تعلم  ف  ينهمكون  بحيث  احلياة  مدى  متعلمي 
املصطلح  هذا  والتشجيع".   االحترام  يسوده  تعاوني 

يعني : 

أ- إدارة الصف الفعالة 
ب- ثقافة التعلم الصفية 

ج-  التعلم التشاركي   
د- إثارة الدافعية 

٧٤- وفق ال اخملتبرين ( )  
العالمة التي توضع نهاية اجلملة هي: 

أ- : 
ب- ; 
ج-  . 
د- ! 

٧٥-  األساليب اآلتية تَــحول دون مشاركة الطالب ف 
األنشطة الصفية , ما عدا : 

أ-مطالبة الطالب بعمل جزء من النشاط ف املنزل 
ب- اعتقاد الطالب بأن النشاط مضيعة للوقت 

ج-  جهل  الطالب بأهمية النشاط    
د- عدم الثقة بالنفس 

٧٦-  الشمس على نعش األصيل  
ما معنى " األصيل " ? : 

أ-  منتصف الليل  
ب- قبل الغروب 

ج- منتصف النهار    
د- شروق الشمس 

اإلجابات :  ( ٦٩ أ )  ( ٧٠ ج )  (٧١ ب ) (٧٢ د ) (٧٣ أ)  ( ٧٤ ج )  (٧٥ أ )  (٧٦ ب )١٣ 
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٧٧-  ………… املنزل بالشمس احلارقة.  : 

أ-  تلظا 
ب- تلضا 

ج- تلظى   
د- تلضى 

٧٨- أي من املفاهيم اآلتية يصف تقبل املعلم األفكار 
الطالب  واحتواء  التغيير  قيم  واحترام   , اجلديدة 

ليكون له داعماً ومطوراً وال يقف عند الصغائر ? : 

أ-  املداراة  
ب- االلتزام 

ج- املرونة    
د- التجديد 

الذي  املهاري  اجلانب  تقوي  املعلم  يريد  ٧٩- عندما 
التعليمي  البرنامج  خالل  من  الطالب  اكتسبه 

املصمم.  فأي من االختبارات اآلتية سيستخدم? : 

أ-  األداء  
ب- االجتاه 

ج- الشفهية    
د- التحصيلية 

ف  لدرس  اآلتية  السلوكية  األهداف  املعلم  ٨٠- صاغ 
ما   ، اخلمسة)  األسماء  عن (إعراب  النحو  مادة 

الهدف الصحيح من بينها? : 

أ-  يستوعب الطالب حاالت إعراب األسماء اخلمسة  
ب- يعرب الطالب األسماء اخلمسة إعرابًا صحيح 
ج- يشارك الطالب ف إعراب األسماء اخلمسة    

د- يعرف الطالب األسماء اخلمسة ويعربها 

 

٨١- تعتمد املعلمة (سدي) ف شرح دروس الكيمياء 
حول  وأفكارهن  آرائهن  لبحث  الطالبات  إثارة  على 
اعتمدته  الذي  األسلوب   , اجلديدة  التعلم  مفاهيم 

هو? : 

أ-  األسلوب املباشر   
ب- أسلوب احملاكات 
ج- التعلم التشاركي    

د- التعلم املتقن 

٨٢-  يتكامل التدريس الصفي مع التعلم املقدم من 
خالل احلاسوب , ف استراتيجية ? : 

أ-  التدريس اخلصوصي   
ب- احملاكاة والتقليد  

ج- التدريب واملران    

د- حل املشكالت 

٨٣-  كم عدد الطالب ( ) 
اخليارات  بي  من  املناسبة  الترقيم   عالمة  ماهي 

اآلتية ? : 

أ- ? 
ب- , 
ج-  ; 
د- . 

٨٤-  تـقـدمـت لـوظـيـفـة وكـان مـجـمـوع املـتـقـدمـي (٤٠) 
شـخـصًـا ,  واملـقـاعـد املـطـلـوبـة ( ٥) مـقـاعـد. كـم سـتـكـون 

نسبة قبولك للوظيفة ? : 

أ-  ١/٤   
ب- ١/٢ 

ج- ١/٨    

د- ١/١٦

اإلجابات :  ( ٧٧ أ )  ( ٧٨ ج )   (٧٩ أ)   (٨٠ ب )   (٨١ ج )  (٨٢ ج)   (٨٣ أ )   (٨٤ ج)  ١٤
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٨٥- مـن أنـسـب االسـتـراجتـيـات لـتـدريـس الـقـيـم  وتـكـويـن 
اجتــاهــات لــدى املــتــعــلــمــي ف املــرحــلــة الــثــانــويــة والــتــي 

تتطلب قدرًا عاليًا من التفكير اجملرد : 

أ-  العصف الذهني  
ب- احملاكاة العقلية 

ج- االستجابة املوجهة    
د- املناقشه واحلوار 

٨٦- برنامج spss يستخدم لـ : 

أ-  للعروض التوضيحية املميزة  
ب-  لتحضير الدروس  

ج- العروض الوثائقية    
د- التحليل االحصائي للبيانات 

٨٧- حــصــل ( خــالــد ) عــلــى الــدرجــات اآلتــيــة ف مــادة 
الــــتــــاريــــخ ١٢٫٥ , ١٠٫٧٥ , ١٤٫٥ , ٩٫٢٥ , مــــا مــــجــــمــــوع 

درجاته ? : 

أ-  ٤٥ 
ب-  ٤٦ 
ج- ٤٧ 
د- ٤٨ 

٨٨- إذا كـان مـقـيـاس الـرسـم عـلـى اخلـريـطـة ١ سـنـتـيـمـتـر : 
٤٠ كـيـلـومـتـر , وكـانـت املـسـافـة بـي مديـنـتـي ف اخلـريـطـة 
٣٠  ســنــتــيــمــيــتــر  ,  فــكــــــم املــســـافــة  الــفــعــلــيــة  بــيــنــهــمــا 

بالكيلومتر? : 

أ-  ١٢٠ 
ب-  ٢٤٠ 
ج- ١٢٠٠ 
د- ٢٤٠٠ 

٨٩- إذا جـرى ( أحـمـد ) حـول املـضـمـار ف الـشـكـل الـتـالـي 
دورتي , فكم املسافة التي قطعها باملتر ? : 

أ-  ٣٥ 
ب-  ٧٠ 
ج- ١٠٥ 
د- ١٤٠ 

 

٩٠- جـمـيـع املـمـارسـات اآلتـيـة صـحـيـحـة إلثـارة دافـعـيـة  
الطلبة للتعلم ما عدا واحدة ? : 

أ- رفــع درجــة الــقــلــق مــن املــســتــقــبــل حلــث الــطــلــبــة عــلــى 

مضاعفة اجلهد 

ب- تنويع الوسائل احلسية املستخدمة أثناء التعلم 

ج- السماح للطلبة أن يشاركوا ف وضع األهداف 

د- تهيئة الفرص أمام الطلبة للتعلم التعاوني  

 

٩١- مـن األسـالـيـب الـتـربـويـة الـبـديـلـة لـلـعـقـاب عـنـد صـدور 
سلوك غير مرغوب فيه من أحد الطلبة ألول مرة : 

أ-  طرده من الفصل حتى يتعظ زمالؤه  
ب-  معاقبته أمام زمالؤه حتى يرتدع عن ذلك  

ج- التجاهل املقصود حتى ال يتكرر هذا السلوك  
د- إحالته إلى إدارة املدرسة التخاذ إجراء مناسب  

٢٠م

١٥م

اإلجابات :    ( ٨٥ ب )   (٨٦ د )   ( ٨٧ ج)    (٨٨ ج )    (٨٩ د )    (٩٠ أ )     (٩١ ج)١٥ 

 Telegram : @Travel          Twitter: @azeez5522   جتميعات الرخصة املهنية ( القسم التربوي ) إعداد : عبدالعزيز احلمد



مبــهــنــة  طــالل )  األســتــاذ (  الــتــحــاق  عــلــى  مــضــى   -٩٢
الــتــدريــس أســبــوع واحــد فــقــط , أي اإلجــراءات اآلتــيــة 
األكــثــر مــالءمــة ملــســاعــدتــه ف تــطــويــر أســالــيــبــه ف إدارة 

سلوك الطلبة ? : 

أ-  مناقشة الصعوبات التي واجهها مع مدير املدرسة 
واملشرف التربوي  

ب-  حضور حصص عند عدد من زمالئه املعلمي 
وأصحاب الكفاءة واخلبرة  

ج- التعاون مع زمالئه اجلدد حيث أنهم يواجهون نفس 
النوع من الصعوبات 

د- زيــارة مــكــتــبــة املــدرســة ومــراجــعــة الــكــتــب الــتــي تــشــرح 
مهام اإلدارة الصفية 

 

٩٣- قـدرة املـعـلـم عـلـى الـتـخـطـيـط وحتـديـد أهـداف مـهـنـيـة 
يسعى إلى حتقيقها , متكنه من  : 

أ-  تقدير األداء  
ب-  النمو املهني 
ج- التميز املهني 

د- تشخيص األداء 
 

٩٤- أراد األســتــاذ ( بــنــدر )  أن يــســتــخــدم ف تــدريــســه 
مـداخـل تـركـز عـلـى اسـتـجـابـة الـطـالب لـلـمـهـام , أي مـن 
اإلستراتيجيات اآلتية ال يناسب املدخل الذي اختاره  : 

أ-  التدريس املباشر 
ب-  لعب األدوار 

ج- احملاكاة 
د- التعزيز 

 

مــشــكــلــة  حــل  ف  الــطــالب  يــشــرك  أن  املــعــلــم  أراد  إذا   -٩٥
قائمة فعليه أن يعتمد على التعليم القائم على  : 

أ-  املفاهيم 
ب-  املشاريع 
ج- اخلبرات 
د- املعلومات 

 

٩٦- طـرح مـعـلـم مـشـكـلـة عـلـى الـطـالب , وحـلّ خـمـسـة 
مـنـهـم املـشـكـلـة , بـعـد ذلـك سـأل املـعـلـم الـطـالب اخلـمـسـة 
عــن كــيــفــيــة حــلــهــم لــلــمــشــكــلــة واإلســتــراتــيــجــيــات الــتــي 
طــبــقــوهــا بــالــتــفــصــيــل أمــام زمــالئــهــم. هــذه املــنــاقــشــة 

املفتوحة ف الصف تساعد الطالب على  : 

أ-  تعزيز مبادئ التعلم التعاوني 
ب-  تطوير استراتيجيات البحث عن املعلومات 

ج- الربط بي ما يعرفونه سابقًا واملوضوعات احلالية 
د- تأمل أعمالهم وتقوميها والتعلم من أعمال زمالئهم 

 

٩٧- يـلـجـأ املـعـلـم ( أحـمـد ) إلـى إعـطـاء طـالبـه واجـبـات 
غـيـر تـقـلـيـديـه , وال ميـكـن لـلـطـالب اإلجـابـة عـنـهـا مـن 
خـالل املـقـرر فـقـط. أي مـن األهـداف اآلتـيـة يـرغـب املـعـلـم 

أحمد حتقيقه من ذلك ?  : 

أ-  تدريب الطالب على استراتيجيات البحث عن 
املعلومات 

ب-  احتساب الواجب وسيلة تقوي منفصلة عن املقرر 
الدراسي 

ج- تنويع الواجبات املدرسية للطالب 
د- عدم ربط الواجب بالدرس 

اإلجابات :   ( ٩٢ ب)     (٩٣ ب )      (٩٤ ب )     (٩٥ ب)      (٩٦ د )       ( ٩٧ أ )  ١٦
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٩٨-يحقق التقوي البنائي األغراض اآلتية ما عدا : 

أ-  توجيه تعلم الطالب 
ب-  حتسي أداء الطالب 

ج- تعزيز التعلم لدى الطالب 
د- اتخاذ القرار بنتائج الطالب 

٩٩-أجـرى املـعـلـم اخـتـبـارًا عـلـى مـجـمـوعـة مـن الـطـالب 
ورصــد درجــات كــل طــالــب ف هــذا االخــتــبــار , ثــم أعــاد 
إجـراء االخـتـبـار نـفـسـه بـعـد أسـبـوع عـلـى اجملـمـوعـة نـفـسـهـا 
, ودلـــت الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى أن الـــدرجـــات مـــخـــتـــلـــفـــة بـــي 

التطبيقي , يوصف هذا االختبار بأنه غير  : 

أ-  موضوعي 
ب-  ثابت 
ج- صادق 
د- مميز 

١٠٠- يـتـأمـل الـطـالب تـفـكـيـرهـم ويـراقـبـون إجنـازاتـهـم عـنـد 
تطبيق املعلم استراتيجية   : 

أ-  ماوراء املعرفة 
ب-  التكفير العلمي  
ج- تدريس االقران  

د- اخلرائط الذهنية 

١٠١- ( هؤالء املعلمون  يعملون بإخالص ). 

عـنـد حتـويـل اجلـمـلـة الـسـابـقـة إلـى جـمـلـة فـعـلـيـة يـجـب أن 
يقال  : 

أ-  يعمل هؤالء املعلمون بإخالص 
ب-  يعملوا هؤالء املعلمي بإخالص 
ج- يعملون هؤالء املعلمي بإخالص 
د- يعملون هؤالء املعلمون بإخالص 

١٠٢- الشكل التالي يوضح  أشكال التعليم…… : 

 أ-  اإللكتروني 
ب-  التعاوني 

ج- الذاتي 
د- املصغر 

 

١٠٣- أي مما يأتي ميثل الرسم الصحيح للجملة ?  : 

أ-  حظر الضيف وقت الظهر 
ب-  حضر الظيف وقت الضهر 
ج- حضر الضيف وقت الظهر 
د- حضر الضيف وقت الضهر 

 

١٠٤-إشـراك املـعـلـم طـالبـه ف تـصـمـيـم اخلـرائـط الـذهـنـيـة  
اإللكترونية يسهم ف  : 

أ-  متركز التعليم حول حاجياتهم وميولهم 
ب-  تكوين خصائص نفسية متزنة لهم 
ج- كشف اجتاهاتهم اللغوية واملعرفية 

د- مساعدتهم على توليد أفكار إبداعية 

التعليم 
املتزامن

التعليم غري 
املتزامن

التعلم املدمج

اإلجابات :  (٩٨ د )   (٩٩ ب )   ( ١٠٠ أ )   ( ١٠١ أ )   (١٠٢ أ )    (١٠٣ ج )    (١٠٤ د )١٧ 
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املـــرحـــلـــة  ف  الـــطـــالب  عـــدد  ميـــثـــل  اآلتـــي  الـــشـــكـــل   -١٠٥
املــــتــــوســــطــــة , كــــم عــــدد الــــطــــالب ف الــــصــــف األول 

املتوسط ? : 

أ-  ٤٥ 
ب- ٥٠ 

ج- ٥٥ 
د- ٦٠ 

 

١٠٦- بـعـد مـراجـعـة ولـي أمـر طـالـب ف املـرحـلـة الـثـانـويـة 
لـدرجـة ابـنـه ف اخـتـبـاريـن فـصـلـيـي ملـادة الـريـاضـيـات , 
نـاقـش مـع املـعـلـم تـدنـي مـسـتـوى ابـنـه حـيـث كـانـت درجـتـه 
ف االخـتـبـار األول ٢٦ وف االخـتـبـار الـثـانـي ٢٤ , فـإذا كـان 
مــــتــــوســــط أداء الــــطــــالب ف االخــــتــــبــــاريــــن ٢٧ و ١٨ 
واالنــحــراف املــعــيــاري ٤ و ٦ عــلــى الــتــوالــي , فــمــا الــرد 

الصحيح املتوقع حول تفسير مستوى الطالب ?  : 

أ-  مستوى الطالب ف االختبارين متساوٍ 
ب-  ال ميكن احلكم لعدم معرفة الدرجة العظمى 

ج- مستوى أداء الطالب ف االختبار الثاني أعلى من 
مستوى أدائه ف االختبار األول 

د- مـــســـتـــوى أداء الـــطـــالـــب ف االخـــتـــبـــار األول أعـــلـــى مـــن 
مستوى أدائه ف االختبار الثاني 

 

١٠٧- جـمـيـع الـشـروط اآلتـيـة يـنـبـغـي مـراعـاتـهـا عـنـد تـوزيـع 
الــطــلــبــة ضــمــن مــجــمــوعــات الــتــعــلــم الــتــعــاونــي مــا عــدا 

واحدًا هو :  : 

أ-  جلوس أعضاء اجملموعة على مقربة كافية من 
بعضهم بعضًا 

ب-  تقسيم الطلبة إلى مجموعات وفقًا الختياراتهم 
اخلاصة 

ج- ترتيب اجملموعات بشكل ييسر جتول املعلم بينها 
د- تباعد اجملموعات عن بعضها مبسافة مالئمة 

١٠٨- جـمـيـع مـا يـأتـي عـوامـل تـسـهـم ف إدارة وقـت احلـصـة 
جيدًا ما عدا : 

أ-  متكن املعلم من املادة العلمية 
ب-  حتديد األهداف املطلوبة بدقة 

ج- القيام بأكثر من عمل ف وقت واحد 
د- حتديد األولويات واملهام الالزم تنفيذها 

١٠٩- يــزداد شــغــف وحــمــاس الــطــالب لــلــتــعــلــم تــبــعًــا 
الزدياد : 

أ-  درجة االنضباط وااللتزام بقواعد السلوك 
ب-  العالقات اإليجابية بي اجلميع 
ج- وقت الشرح خالل زمن احلصة 
د- مستوى احلرية املطلقة للجميع 

١١٠-  أي مــن االســتــراتــيــجــيــات اآلتــيــة غــيــر مــنــاســبــة 
للتدريس املتمركز على املتعلم ? 

أ-  احملاضره 
ب-  لعب األدوار 
ج- حل املشكالت 
د- التعلم التعاوني 

٠

١٠

٢٠

٣٠

أول متوسط ثاني متوسط ثالث متوسط
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يــؤدي  الــواقــع  يــحــاكــي  تــعــلــم  منــوذج  ١١١-اســتــخــدام  
املـتـعـلـمـون فـيـه األدوار اخملـتـلـفـة ويـحـلـلـون مـن خـاللـه 
املــشــكــالت ويــتــخــذون الــقــرارات , بــربــط بــي الــنــظــريــة 
والـتـطـبـيـق وتـبـسـيـط املـادة الـتـعـلـيـمـيـة وتـوصـيـلـهـا إلـى 

املتعلمي بطريقة مشوقة وجذابة يسمى   : 

أ-  املالحظة 
ب-  النمذجة 

ج- دراسة احلالة 
د- العروض العملية 

١١٢- أي ممـا يـأتـي ال يـعـد مـن خـصـائـص إسـتـراتـيـجـيـة 
حل املشكالت ف التدريس  : 

أ-  أن تكون ذات ألفاظ مألوفة للمتعلم 
ب-  أن تتناسب مع املستوى املعرف للمتعلم 

ج- أن تضع املتعلم ف موقف يتحدى مهاراته 
د- أن يكون املتعلم سبق أن مر باملوقف املشكل 

١١٣- أي الـعـوامـل اآلتـيـة أكـثـر أهـمـيـة لـتـحـديـد مـقـدار 
وقــت االنــتــظــار املــنــاســب بــعــد طــرح ســؤال شــفــهــي عــلــى 

الطلبة  ? 

أ-  عدد الطلبة الذين رفعوا أيديهم مباشرة بعد طرح 
السؤال 

ب-  مستوى ألفة الطلبة باملفاهيم املتضمنة ف السؤال 
ج-مقدار الوقت اخملصص للموضوع العلمي املستهدف 

د- املستوى املعرف الذي يقع ضمنه السؤال املطروح 

١١٤-األســلــوب الــتــعــلــيــمــي الــذي يــعــتــمــد عــلــى حــريــة 
التفكير  من أجل توليد كم من األفكار , هو : 

أ-  االستكشاف 
ب-  لعب األدوار 

ج- التعلم التعاوني 
د- العصف الذهني 

ف  هـــشـــام )  األســـتـــاذ (  يـــرغـــب   , طـــلـــبـــتـــه  ١١٥-لـــدعـــم 
اسـتـضـافـة خـبـيـر ف مـجـال االحـتـبـاس احلـراري يـقـيـم ف 
الــقــاهــرة. وقــد تــعــذر هــذا األمــر بــســبــب الــكــلــفــة املــالــيــة 
الـعـالـيـة. أي مـن املـقـتـرحـات اآلتـيـة ميـثـل بـديـالً مـالئـمًـا 

يساعد املعلم ف حتقيق هدفه ?  : 

أ-  دعوة املعلم للخبير أن ينضم إلى صفحة الفصل 
على "فيس بوك " 

ب-  تنظيم لقاء بالفيديو بي الطلبة واخلبير 
باستخدام تطبيق " سكايبي " 

ج- االستئذان من اخلبير بأن يتواصل الطلبة معه عبر 
البريد اإللكتروني 

د- الـــطـــلـــب مـــن اخلـــبـــيـــر املـــســـاهـــمـــة ف تـــقـــوي مـــشـــاريـــع 
الطلبة إلكترونيًا 

١١٦-يـحـتـاج الـدعـم أن يـسـهـم ف تـوعـيـة طـلـبـتـه مبـخـاطـر 
" اإلنـتـرنـت" , وف هـذا اإلطـار يـنـبـغـي عـلـى املـعـلـم أن يـحـث 
طــلــبــتــه عــلــى ضــرورة االمــتــنــاع عــن تــقــدي جــمــيــع 

املعلومات الشخصية اآلتية ما عدا واحدة هي  : 

أ-  العمر 
ب-  االسم 
ج- الصورة 

د- رقم الهاتف 

١١٧- أعــطــى املــعــلــم طــالبــه قــرصًــا مــدمــجًــا بــه بــعــض 
الـروابـط الـداخـلـيـة , وكـل رابـط يـحـيـل إلـى أكـثـر مـن رابـط 
لألمام وللخلف , نوعية البرمجة ف هذا القرص هي  : 

أ-  خطية 
ب-  عددية 
ج- متشعبة 
د- عشوائية 

اإلجابات :  (١١١ ب )  (١١٢ ج )  (١١٣ أ)  (١١٤ د)  (١١٥ ب )  (١١٦ أ )  (١١٧ ج )١٩ 
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احملــاضــرة  أســلــوب  يــطــبــق  أن  املــعــلــم (أحــمــد)  أراد   -١١٨
واحــتــار ف اخــتــيــار نــوع االتــصــال املــنــاســب بــطــالبــه , 
فـعـرض عـلـيـه زمـالؤه أربـعـة أمنـاط لـالتـصـال كـمـا يـتـضـح 

من األشكال اآلتية , فما هو االتصال املناسب ? : 

 

١١٩- املـعـلـم ( فـهـد ) حـديـث  الـتـخـرج يـعـمـل ف املـرحـلـة 
الـثـانـويـة , يـتـقـارب سـنـه مـع طـالبـه , أقـام عـالقـة صـداقـة 
مــع طــالبــه لــدرجــة أنــه أصــبــح يــبــادلــهــم احلــديــث حــول 
أسـراره وأسـرارهـم وخـصـوصـيـاتـهـم , حـيـث يـرى ف ذلـك 
سـبـيـالً لـكـسـب الـطـالب , بـنـاءً عـلـى مـا سـبـق كـيـف تـرد عـلـى 

تصرف املعلم ?  : 

أ-  أحسن التصرف مع طالبه 
ب-  رغم وجود بعض التحفظ إال أن غايته بررت 

تصرفه 

ج- دوره كمعلم يلزمه ببعض األخالقيات التي تتنافى 
مع ما قام به 

د- كـان يـجـب عـلـيـه أن يـضـع حـواجـز بـيـنـه وبـي طـالبـه ال 
تقلل احترامهم له 

 

١٢٠- ف ترتيب مكونات الفصل , من األفضل  : 

أ-  إعادة ترتيب كل حصة مبا يانسب مع طبيعة املادة 
ب-  تنظيمه بشكل يسمح باحلركة والتفاعل بي 

الطالب 

ج- ترتيبه بطريقة حتد من حركة الطالب لضبطهم 
د- ترك الطالب ينظمون أنفسهم كما يشاؤون 

١٢١- مـا اإلجـراء املـتـبـع إذا حـصـل املـعـلـم عـلـى تـقـديـر غـيـر 
مرضي ف تقرير أدائه الوظيفي ? : 

أ-  إنهاء اخلدمة 
ب- نقله لوظيفة إدارية 

ج- احلرمان من العالوة  
د- النقل إلى منطقة أخرى 

١٢٢- عـنـدمـا يـعـتـمـد املـعـلـم عـلـى تـقـدي حتـضـيـر جـاهـز 
ملدير املدرسة يدل على أنه  : 

أ- يتهرب من واجباته املدرسية 
ب- يتبع التقنية احلديثة الختصار الوقت 

ج- ينشر أفكار اخلبراء ف مجال التحضير 
د- ينفذ آليات التحضير احلديثة على مستوى املادة 

١٢٣- حـدث خـالف بـي مـعـلـمـي و غـادر أحـدهـمـا املـكـان و 
ظــل ثــالثــة مــن املــعــلــمــي ف نــقــد اخملــطــئ , الــتــصــرف 

األمثل ف هذه احلالة  : 

أ- البحث عن أسباب املشكلة والبدء ف حلها 
ب- إبالغ اإلدارة املدرسية تفاديا لتضخم املشكلة 

ج- االتصال باملعلم الذي غادر وطلب عودته حلل املشكلة 
د- نــصــيــحــة الــزمــالء بــالــكــف عــن احلــديــث والــبــحــث عــن حــل 

للمشكلة 

١٢٤- كــلــف املــعــلــم أحــد الــطــالب أن يــتــوضــأ بــطــريــقــة  
خـاطـئـة و طـلـب مـن مـجـمـوعـة مـن الـطـالب أن يـؤدي كـل 
مـنـهـم دوراً ف تـصـحـيـحـه وإرشـاده لـبـيـان مـوضـوع الـوضـوء 
, مـــا الـــواجـــب عـــلـــى املـــعـــلـــم عـــنـــد اســـتـــخـــدام هـــذه 

اإلستراتيجية   : 

أ- إعداد املشاهد التمثيلية مسبقا و الطلب من 
الطالب القيام بها 

ب- تكليف بعض الطالب املتميزين لتمثيل األدوار  
احملددة ملعرفته بقدراتهم 

ج- التدخل أثناء متثيل الدور لتعديل بعض السلوكيات  
التي اعتراها قصور 

د- حتــديــد زمــن املــشــهــد الــتــمــثــيــلــي , وزمــن االجــابــة عــن 
األسئلة واحلوار بعد املشاهدة 

معلم

طالب طالب طالب طالب

معلم

طالب طالب طالب طالب

معلم

طالبطالبطالبطالب

معلم

طالب

طالبطالب

طالب

ب- أ- 

د- ج- 
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مــوقــف  بــتــمــثــيــل  الــطــالب  بــعــض  املــعــلــم  كــلــف  ١٢٥-إذا 
تـــاريـــخـــي أو اجـــتـــمـــاعـــي يـــدرســـونـــه , فـــهـــو تـــطـــبـــيـــق 

إلستراتيجية   : 

أ-  لعب األدوار 
ب-  حل املشكالت 
ج- خرائط املفاهيم 
د- العصف الذهني 

١٢٦- نـوع مـن أنـواع خـرائـط املـفـاهـيـم يـجـري فـيـه وضـع 
املـفـهـوم الـعـام ف مـنـتـصـف اخلـارطـة ثـم يـلـيـه بـعـد ذلـك 
املـفـاهـيـم األقـل عـمـومـيـة ثـم األقـل وهـكـذا حـتـى يـتـم بـنـاء 

اخلارطة , هو اخلريطة   : 

أ-  النجمية 
ب-  الهرمية 
ج- الدائرية 

د- املتسلسلة 

١٢٧- أجـرى مـعـلـم ثـالثـة اخـتـبـارات , وكـانـت درجـات أحـد 
الطالب كالتالي : 

فكم نسبة الدرجة ف االختبارات الثالث ? 

أ-  ٤٠ % 
ب-  ٥٠ % 
ج- ٦٠ % 
د- ٧٠ % 

١٢٨- أرض  مـسـتـطـيـلـة طـولـهـا ٤٠ م وعـرضـهـا ٣٠ م . إذا 
كــانــت قــيــمــة املــتــر املــربــع ٥٠٠ ريــال , فــكــم ريــاالً قــيــمــة 

األرض ?    : 

أ-  ٣٠٠,٠٠٠ 

ب-  ٦٠٠,٠٠٠ 

ج- ٩٠٠,٠٠٠ 

د- ١,٢٠٠,٠٠٠ 
 

١٢٩- عـنـدمـا يـريـد املـعـلـم عـرض مـسـتـوى حتـصـيـل طـالبـه 
عـن طـريـق رسـوم بـيـانـيـة  فـأي الـبـرامـج الـتـالـيـة يـعـيـنـه 

على ذلك ?  : 

 Paint أ- الرسام

 Excel ب- اجلداول

 Access ج- أكسس

 word د- معاجلة النصوص
 

١٣٠- عـنـدمـا قـرأ املـشـرف أسـئـلـة االخـتـبـار الـتـي أعـدهـا 
املـعـلـم , وجـد أنـهـا مـتـنـوعـة و تـتـفـاوت بـي املـوضـوعـيـة و 
املـقـالـيـة الـقـصـيـرة ,  إال أنـهـا كـانـت  تـركـز عـلـى مـوضـوعـات 
دون أخــرى , و هــذا مــا عــدّه املــشــرف عــامــالً ســلــبــيًــا ف 
االخـــتـــبـــار , مـــا الـــنـــصـــيـــحـــة الـــتـــي يـــجـــب تـــوجـــيـــهـــهـــا 

للمعلم    : 

أ-  بناء جدول مواصفات لالختبار 
ب-  زيادة عدد األسئلة لتشمل كامل املقرر 
ج- توزيع االسئلة بالتساوي بي املوضوعات 

د- يضع سؤال عن كل هدف من األهداف السلوكية 

٥ االختبار األول
۱۰

٤ االختبار الثاني
۸

۳ االختبار الثالث
٦

اإلجابات :   ( ١٢٥ أ )   (١٢٦ أ )    ( ١٢٧ ب )    (١٢٨ ب )    (١٢٩ ب )    (١٣٠ أ )٢١ 
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١٣١- صـاغ مـعـلـم الـريـاضـيـات هـدفًـا لـدرس املـثـلـث عـلـى 
الـنـحـو اآلتـي " أن أشـرح مـكـونـات املـثـلـث وأحـدد خـصـائـصـه 
وأحـدد أدوات الـرسـم" , وقـد انـتـقـد مـشـرف املـادة صـيـاغـة 

املعلم للهدف وذلك ألنها  : 

أ-  تشير إلى سلوك املعلم 
ب-  تركز على نتائج التعلم 

ج- تضمنت أكثر من نات تعليمي 
د- يصعب مالحظته ف وقت احلصة 

١٣٢- بـعـث املـعـلـم بـالـسـؤال اآلتـي إلـى طـالبـه عـبـر الـبـريـد 
اإللـكـتـرونـي ( مـا االسـتـخـدامـات الـغـريـبـة وغـيـر املـالـوفـة 
لــقــلــم الــرصــاص ) مــثــل هــذه األســئــلــة حتــفــز أي مــن 

مهارات التفكير اإلبداعي   : 

أ-  األصالة 
ب-  املرونة 
ج- الطالقة 
د- احلداثة 

١٣٣- عـــلـــم املـــعـــلـــم أن املـــشـــرف الـــتـــربـــوي ســـوف يـــقـــوم 
بــالــزيــارة اإلشــرافــيــة األولــى لــه. فــأي اإلجــراءات اآلتــيــة 
يـنـبـغـي عـلـيـه اتـخـاذهـا لـضـمـان فـعـالـيـة عـمـلـيـة اإلشـراف ف 

تطوره املهني ?    : 

أ-  االستعانة باملشرف الستنباط أكبر عدد ممكن من 
األفكار حو الطرق البديلة واملالئمة لتقدي محتوى 

املادة 
ب-  تزويد املشرف بالبحوث التي تبرر استخدام 
الطرق التدريسية التي سيستخدمها ف التدريس 

ج- مناقشة املشرف ف النقاط التي يشعر املعلم 
بحاجته لتطويرها وطلب رأيه فيها وتقوميه لها 

د- طـــلـــب املـــشـــرف إطـــالعـــه عـــلـــى الـــطـــرق الـــتـــي قـــدمـــهـــا 
زمالؤه الذين أجادوا ف تقوميات مشابهة 

 

١٣٤- مـن خـالل مـتـابـعـتـك ألداء طـالبـك ف إحـدى املـواد 
وجـــدت أن أحـــد الـــطـــالب املـــتـــفـــوقـــي قـــد انـــخـــفـــضـــت 

درجاته , لذا ينبغي دراسة حالته بالتعاون مع     : 

أ-  املرشد الطالبي 
ب-  معلمي الطالب 

ج- إدارة املدرسة 
د- ولي األمر 

١٣٥- إذا نــبــه الــطــالــب مــعــلــمــه عــلــى خــطــأ حــصــل مــنــه 
أثناء الشرح  , أي اإلجراءات التالية يتخذها املعلم    : 

أ- يتجاهل كالم الطالب 
ب- ينهره ويحذره من تكرار ذلك 

ج- يعدل حسب مالحظة الطالب 
د- يشكره ويتأكد من املعلومة ثم يعدلها 

١٣٦- صـاحـب نـظـريـة الـنـمـو املـعـرف و اهـتـم بـدراسـة منـو 
املـفـاهـيـم األسـاسـيـة عـنـد األطـفـال ,  مـثـل مـفـهـوم األشـيـاء 

ومفهوم الزمن و مفهوم املكان   : 

أ- بياجيه 

ب-  ثورندايك 
ج- باندورا 
د- سكنر 

١٣٧- يـعـطـي املـعـلـم ( مـحـمـد ) نـشـاطًـا و مـهـمـة مـوحـدة 
جلـمـيـع طـالبـه , وف كـل مـرة يـالحـظ اسـتـجـابـة بـعـض 
الـطـالب  وعـدم دافـعـيـة بـعـضـهـم لـلـتـنـفـيـذ. مـا الـبـرنـامـج 
الـتـدريـبـي املـالئـم الـذي يـنـاسـب املـعـلـم مـحـمـد و يـسـاعـده 

على حل املشكلة السابقة    : 

أ-  التعليم التمايزي املبني على نظرية الذكاء املتعدد 
ب-  مهارات احلوار ف االتصال مع االخرين 

ج- مهارات العرض و اإللقاء املؤثر 
د- دمج التقنية ف التعليم 

اإلجابات : (١٣١ أ )  (١٣٢ أ ) (١٣٣ ج )  (١٣٤ أ )  (١٣٥ د )   (١٣٦ أ )   (١٣٧ أ)  ٢٢
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أســتــاذًا  وكــان     , الــنــمــو  نــفــس  عــلــم  رواد  مــن  رائــد   -١٣٨
لـكـثـيـر مـن عـلـمـاء الـنـفـس ,  تـعـتـبـر كـتـابـاتـه عـن املـراهـقـة 

عمال له قدره    : 

أ-  ستانلي هول 
ب-  الفريد بينيه  

ج- برير 
د- وليام هيلي 

١٣٩-يـعـتـمـد الـتـعـلـيـم املـبـرمـج عـلـى نـظـريـة عـلـم الـنـفـس 
التالية : 

أ-  السلوكية 
ب-  البنائية 

ج- اجلشتلطية 
د- جميع ما سبق 

١٤٠- نــظــريــة الــتــعــلــم الــتــي تــصــف عــقــل املــتــعــلــم  بــأنــه 
صـنـدوق ال تـتـضـح عـمـلـيـاتـه الـداخـلـيـة  , ويـتـعـلـم مـن 

خالل املثير واالستجابة , هي النظرية : 

أ-  البنائية 
ب-  السلوكية 
ج- اإلدراكية 
د- االنفعالية 

١٤١- قـسـم ديـوي مـنـهـج الـنـشـاط إلـى قـسـمـي قـائـمـي 
على  : 

أ- استعداد املعلم وطرق التدريس 
ب- أهداف التعليم ومحتوى املقرر 

ج- ميول التالميذ واملواقف التعليمية 
د- البيئة الصفية واجملتمع املدرسي 

 

حتــديــد  عــنــد  مــراعــاتــهــا  يــجــب  االتــيــة  الــشــروط   -١٤٢
أهداف التعلم و صياغتها ماعدا : 

أ- خبرات الطالب السابقة 
ب- عدد الطالب 

ج- املستوى العقلي للطالب 
د- الوسائل التعليمية املتوفرة 

١٤٣- يساعد  التقوي الذاتي  للمعلم على  حتقيــــــــــــــــــــــــق 
أهداف عديدة , ليس منها  : 

أ-  تنمية التحصيل الدراسي لدى الطالب 
ب-  توجيه عمليات التطوير املهني للمعلم 

ج- االستغناء عن مالحظات املشرفي 
د- تنمية التطورات املعرفية و العلمية 

١٤٤- مـجـمـوعـة مـن األسـئـلـة تـوجـه لـلـفـرد  , سـواء كـان  
طفل أم مراهق أم راشد أم شيخ  , تسمى : 

أ-  اختبارات الذكاء 
ب-  االختبارات اإلسقاطية 

ج- االستخبارات 
د- االختبارات التحصيلية 

١٤٥- أي ممـا يـلـي يـعـد مـن أهـم مـا يـنـبـغ مـراعـاتـه عـنـد 
مقابلة ولي األمر ? : 

أ-  مراعاة مستواه العلمي 
ب-  التهيئة املناسبة للمكان 

ج- سؤاله عن يوميات الطالب 
د- مدح االبن وعدم ذكر السلبيات 

اإلجابات :  (١٣٨ أ )  (١٣٩ أ ) (١٤٠ ب ) (١٤١ ج )  (١٤٢ ب ) (١٤٣ ج ) (١٤٤ ج ) (١٤٥ ج )٢٣ 
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ف  الــطــالــب  فــشــل  جــراء  تــنــشــأ  الــتــي  اخلــاصــيــة   -١٤٦
الــتــفــاعــل االجــتــمــاعــي مــع أقــرانــه وعــدم الــقــدرة عــلــى 

مناقشتهم بسبب تكرار الفشل األكادميي , هي : 

أ-  القلق 
ب-  االعتمادية 

ج- السلوك االنسحابي 
د- التشتت أو الالانتباهيه 

١٤٧- احلـاجـة املـلـحـة الـتـي متـثـل أزمـة منـو أسـاسـيـة وعـلـى 
اآلبـاء واملـعـلـمـي تـعـزيـزهـا ف مـرحـلـة املـدرسـة االبـتـدائـيـة 

( الطفولة املتوسطة ) , هي احلاجة لـ : 

أ-  الثقة ف البيئة احمليطة 
ب-  املثابرة لتحقيق االجناز 

ج- تشكيل الهوية 
د- املبادرة 

١٤٨- أي األنـشـطـة اآلتـيـة تـشـجـع عـلـيـهـا دعـوات تـطـويـر 
التعليم السائدة حاليًا ف العالم ? : 

أ-  حتليل أوراق العمل 
ب-  أداء نشاطات التعلم 

ج- التعلم ضمن مجموعات 
د- التعلم الفردي والتنافسي 

١٤٩-  ( مــنــطــقــة الــنــمــو  الــوشــيــك ) هــي مــن املــفــاهــيــم 
األساسية للنظرية : 

أ-  العقلية 
ب-  البنائية 
ج- السلوكية 

د- االجتماعية 

 

اآلتــيــة  اجملــاالت  أحــد  ف  الــطــالــب  عــجــز  يــعــتــبــر   -١٥٠
املـؤشـر األهـم عـلـى احـتـمـالـيـة وجـود إعـاقـة عـقـلـيـة لـديـه , 

هذا اجملال هو : 

أ-  السلوك التكيفي 
ب-  التحليل املنطقي 
ج- الطالقة اللفظية 

د- التفكير اجملرد 

١٥١- عـرض املـادة الـعـلـمـيـة بـصـورة مـتـسـلـسـلـة مـتـدرجـة 
مـتـرابـطـة مـن الـبـسـيـط لـلـمـعـقـد , ومـن الـقـدي لـلـحـديـث , 
ومـن احملـسـوس لـلـمـجـرد , يـسـمـى هـذا الـتـنـظـيـم حملـتـوى 

املنهج بـــ : 

أ-  الرأسي 
ب-  األفقي 
ج- املنطقي 

د- السيكولوجي 

١٥٢- يـتـبـنـى املـعـلـم ( فـيـصـل ) منـوذج ( أوزبـل ) ف الـتـعـلـم 
, الــذي يــهــدف إلــى مــســاعــدة املــعــلــم ف تــصــمــيــم املــادة 
الـدراسـيـة وتـنـظـيـمـهـا بـشـكـل هـرمـي بـدءًا بـاملـفـاهـيـم األكـثـر 

عمومية وانتهاءً باحلقائق احملددة , وذلك  : 

أ-  لينهي املعلم املنهج الدراسي ف الوقت احملدد 
ب-  ليتفق الطالب على معنى املهمة التعليمية 

ج- ليقوم املعلم بعمل الشارح واملفسر للمعلومات 
د- إليصال أكبر قدر من املادة العلمية للطالب 

١٥٣- أي ممـا يـأتـي ال يـعـد مـن مـواصـفـات اخـتـيـار مـصـادر 
التعلم ? 

أ-  تراعي املعلم وإمكاناته  
ب-  ممتعة وجاذبة للطالب 

ج- توفر الوقت واجلهد 
د- قليلة التكلفة 

اإلجابات :  ( ١٤٦ ج ) (١٤٧ ب ) (١٤٨ ب)  (١٤٩ ب ) ( ١٥٠ أ ) (١٥١ ج ) (١٥٢ ج ) (١٥٣ د )  ٢٤
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١٥٤- اسـتـخــــدام اخلـبـرات  الـسـابـقـــــة  ف مـوقـف تـعـلـمي 
جديد يسمى:  

أ-  تعزيز التعلم 
ب-  الدافعية للتعلم 
ج- انتقال أثر التعلم 

د- النضج املرافق للتعلم 

١٥٥-  سبب تدني مستوى طالب صعوبات التعلم هو : 

أ-  انخفاض معامل الذكاء  
ب-  اضطراب ف العمليات الذهنية 

ج- عدم وجود دافعية نحو التعلم 
د- عدم القدرة على املشاركة ف األنشطة 

١٥٦-  الحـظـت مـعـلـمـة الـصـف اخلـامـس االبـتـدائـي أن 
إحـدى الـطـالـبـات تـتـحـاشـى الـقـراءة , وإذا قـرأت ال تـقـرأ 
بـطـالقـة , وتـسـتـخـدم أصـابـعـهـا لـتـتـبـع الـكـلـمـات , كـمـا 
تــخــلــط بــي الــكــلــمــات املــتــشــابــهــة احلــروف , شــخــصــت 

املعلمة حالة الطالبة أنها : 

أ-  بطء تعلم 
ب-  عوق إدراكي 
ج- تأخر دراسي 
د- صعوبات تعلم 

١٥٧- دور املتعلم ف املدرسة السلوكية: 

أ-  مشاركة زمالئه ف إجناز مهام التعلم املطلوبة 
ب-  تهيئة بيئة التعلم , وانتقاء األنشطة املناسبة لها 
ج- تنظيم املمارسات العملية الستدعاء االستجابات 

املناسبة 
د- االسـتـجـابـة لـلـمـؤثـرات وتـطـبـيـق مـا يـتـعـلـمـه ف مـواقـف 

جديدة 

١٥٨- جـمـيـع مـايـلـي مـن أدوار املـعـلـم ف املـدرسـة الـسـلـوكـيـة 
ما عدا  : 

أ-  تنظيم املمارسات العلمية لظهور املثيرات 
واستدعاء اإلجابات  

ب-  تنظيم الظروف البيئية املناسبة للمتعلمي حلدوث 
االستجابة  

ج- اكتشاف مايتعلمه من خالل ممارسته للتفكير 
العلمي 

د- جتزئة املهام إلى جزيئات صغيرة 

١٥٩-  عـنـد اسـتـخـدام نـتـائـج املـعـرفـة كـمـا هـي ف الـشـكـل 
املــعــطــى ( هــرم املــعــرفــة ) , فــإنــه يــســتــدل عــلــى املــبــادئ 

اآلتية , ماعدا : 

أ-  يستخدم طريقة االستنباط عند االنتقال من قاعدة 
الهرم إلى قمته 

ب-  يستخدم طريقة االستقراء عند االنتقال من 
قاعدة الهرم إلى قمته 

ج- االنتقال ف تدريس احلقائق وصوالً إلى النظريات 
هو انتقال من اجلزء إلى الكل 

د- االنــتــقــال ف تــدريــس احلــقــائــق وصــوالً لــلــنــظــريــات هــو 
انتقال من احملسوس إلى اجملرد 

نظريات

قوانني

تعميمات

مفاهيم

حقائق

اإلجابات :     (١٥٤ ج )      (١٥٥ ب )       (١٥٦ د )      (١٥٧ د )      (١٥٨ ج )       (١٥٩ أ )٢٥ 
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١٦٠-  أي مـن طـرق الـتـعـلـيـم اآلتـيـة تـوفـر فـرصـة لـلـطـالـب 
للتعلم حسب سرعته وقدرته اخلاصة ? : 

أ-  املبرمج 
ب-  التعاوني 

ج- العصف الذهني 
د- احلوار واملناقشة 

١٦١-  الـتـوجـه احلـديـث ف طـرق الـتـعـلـيـم والـتـعـلـم الـذي 
يـكـون فـيـه تـكـيـيـف احملـتـوى والـطـرق حـتـى تـسـتـجـيـب 

للفروق الفردية بي الطالب هو  : 

أ-  التعلم النشط 
ب-  التعليم البنائي 
ج- التعليم املتمايز 

د- التعليم اإللكتروني 

١٦٢- منـوذج تـقـنـي يـكـون مـن خـاللـه تـوفـيـر الـتـقـنـيـات 
احلــاســوبــيــة احلــديــثــة كــخــدمــة ف أي وقــت بــاســتــخــدام 

مختلف األجهزة , ميثل هذا املفهوم تقنية :   

أ-  الواقع املعزز 
ب-  الكتب التفاعلية 
ج- املدونات التعليمية 
د- احلوسبة السحابية 

١٦٣- جـــمـــيـــع مـــا يـــأتـــي مـــن املـــبـــادئ األخـــالقـــيـــة بـــي 
مستخدمي التقنية ماعدا :   

أ-  مراعاة العادات والتقاليد 
ب-  االبتعاد عن التزوير واخلداع 

ج- مراعاة حقوق النشر أو التأليف 
د- التعريف بالنفس تعريفًا واضحًا وصريحًا 

 

األفـراد  تـوجـه  الـتـي  واملـعـايـيـر  الـقـواعـد  مـجـمـوعـة   -١٦٤
نـحـو مـنـافـع الـتـقـنـيـات احلـديـثـة واحلـمـايـة مـن أخـطـارهـا , 

تعرف بـ :   

أ-  الضبط الرقمي 
ب-  التوجيه الرقمي 

ج- الرقابة الرقمية 
د- املواطنة الرقمية 

١٦٥- عــنــدمــا تــطــلــب مــن الــطــالب أن يــبــدوا آراءهــم ف 
قصيدة معطاة لهم فإن ذلك يقيس قدرتهم على  :   

أ-  التطبيق 
ب-  التقوي 
ج- التحليل 
د- التركيب 

١٦٦- أي الـتـصـنـيـفـات اآلتـيـة يـتـنـاول املـسـتـويـات الـعـلـيـا 
لألهداف النفس حركية  :   

أ-  املمارسة-اإلتقان-اإلبداع 
ب-  التقدير-التنظيم-التجسيد 
ج- املالحظة-التقليد-التجريب 

د- االستقبال-االستجابة-التقمص 

١٦٧- عـنـدمـا يـهـدف املـعـلـم إلـى وضـع بـرنـامـج تـعـلـيـمـي 
ملــشــاركــة الــطــالب ف مــنــاقــشــة املــفــاهــيــم واملــبــادئ , فــإن 

خطة البرنامج تتضمن:   

أ-  أسئلة حتفيزية 
ب-  أنشطة إثرائية 

ج- أمثلة ومناذج 
د- أوراق عمل 

اإلجابات :  (١٦٠ أ ) (١٦١ أ )  (١٦٢ أ ) (١٦٣ د ) (١٦٤ د ) (١٦٥ ب ) (١٦٦ أ ) (١٦٧ أ )  ٢٦
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١٦٨- يـسـعـى املـعـلـم ( سـالـم ) لـصـقـل خـبـرات الـتـعـلـم لـدى 
طـالبـه وربـطـهـا بـالـقـضـايـا املـعـاصـرة. أي مـن األهـداف 

اإلجرائية اآلتية سيعتمده املعلم  :   

أ-  يذكر الطالب أسباب التلوث 
ب-  يعرف الطالب معنى قضايا معاصرة 
ج- يعدد الطالب آثار اجلرائم اإللكترونية 

د- يبحث الطالب عن مصادر بديلة للطاقة 

١٦٩- الـهـدف الـسـلـوكـي اآلتـي : " يـوضـح املـعـلـم مـفـهـوم 
التفاعل الكيميائي ", يعد :   

أ-  غير مناسب ; ألنه ال يصف تعلم الطالب 
ب-  غير مناسب ; ألنه غير قابل للمالحظة 

ج- مناسبًا ; لكونه قابالً للقياس 
د- مناسبًا ; لكونه محددًا 

١٧٠- وفـقًـا لـنـمـوذج نـافـذة جـوهـاري املـبـيـنـة أدنـاه , فـإن 
تــزويــد الــطــالــب بــتــغــذيــة راجــعــة عــن نــواحــي الــقــوة 

والضعف ف أدائه يؤدي إلى  :   

أ-  خفض املنطقة العمياء وزيادة املنطقة العامة 
ب- زيادة املنطقة اخملفية وخفض املنطقة العمياء 

ج- زيادة املنطقة العمياء وخفض املنطقة اخملفية 
د- خــفــض املــنــطــقــة الــعــامــة وزيــادة مــنــطــة األنــشــطــة غــيــر 

املعلومة 

 

اجتــاهًــا  متــثــل  لــلــمــعــلــم  اآلتــيــة  الــســلــوكــيــات  أحــد   -١٧١
إيجابيًا نحو مهنة التدريس وتترك أثرها ف طالبه :  :   

أ-  يرشد الطالب إلى أهمية مهنة التعليم وسمو 
مكانتها اجملتمعية 

ب-  يعدل اإلجراءات والقواعد الصفية لدعم تعلم 
الطالب 

ج- ينظم مكونات الصف لتسهيل حركة الطالب 
د- ينمي روح االنتماء للوطن لدى الطالب 

١٧٢- إن اسـتـمـاع املـعـلـم لـلـطـالـب الـذي يـعـانـي مـن مـشـكـلـة 
مـعـيـنـة ف جـو يـتـصـف  بـالـدفء والـتـقـبـل يـسـاعـد الطـالـب 

على  :   

أ-  حتقيق الذات 
ب-  التفريغ االنفعالي 

ج- حتقيق التوازن املعرف 
د- إشباع حاجاته البيولوجية 

١٧٣-مـعـلـم يـدرس ف املـرحـلـة الـثـانـويـة , ويـريـد أن يـعـلـم 
طــالبــه مــفــاهــيــم مــعــيــنــة ف هــذه املــرحــلــة , الــطــريــقــة 

األنسب ف تقدي هذه املفاهيم هي استخدام  :   

أ-  أمثلة مألوفة لشرح أفكار معقدة 
ب- احملسوسات والعمليات املادية 

ج- مفاهيم عامة أو مجردة وحقائق واقعية 
د- مسائل تتطلب تركيزًا على النمط السمعي 

١٧٤- أي مـن اإلجـراءات اآلتـيـة يـوصـى بـاسـتـخـدامـهـا مـع 
الطلبة الذين يعانون من فرط حركة وتشتت االنتباه ?    

أ- قصر تعليمهم على األوقات التي ينتبهون فيها 
ب- جتاهلهم كلما حتركوا أو تشتت انتباههم 

ج- إخضاعهم لالختبارات معظم الوقت 
د- تهيئة أنشطة حركية إضافية لهم 

( املنطقة العمياء ) 

— معلومة لآلخرين 

   — غري معلومة للذات 

( املنطقة العامة ) 

— معلومة لآلخرين 

        — معلومة للذات 

( منطقة األنشطة غري املعلومة ) 

     — غري معلومة لآلخرين 

     — غري معلومة للذات 

( املنطقة املخفية ) 

— غري معلومة لآلخرين 

    — معلومة للذات 

اإلجابات :   ( ١٦٨ ب )   (١٦٩ أ )   (١٧٠ أ )   (١٧١ أ )   (١٧٢ ب )   (١٧٣ ج )     ( ١٧٤ د )٢٧ 
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١٧٥- من املسؤولية املهنية للمعلم :   

أ-  عدم مناقشة زمالئه ف أدائهم 
ب- اإلسهام ف تطوير خبرات زمالئه 

ج- تطوير عالقاته االجتماعية مع زمالئه 
د- عدم السماح لزمالئه ف تقوي أعمال طالبه 

١٧٦- ورد ضــمــن وثــيــقــة ســيــاســة الــتــعــلــيــم ف املــمــلــكــة 
الـهـدف اآلتـي : " رفـع مـسـتـوى الـسـنـة الـنـفـسـيـة إلحـالل 
الــســكــيــنــة ف نــفــس الــطــالــب , وتــهــيــئــة اجلــو املــدرســي 
املـنـاسـب ". حتـت أي ممـا يـأتـي ميـكـن تـصـنـيـف الـهـدف 

السابق :   

أ-  األهداف العامة للتعليم 
ب- أهداف تدريس التربية األسرية 

ج- أهداف التعليم ف املرحلة االبتدائية 
د- أهداف تدريس الدراسات االجتماعية 

١٧٨- وفـقًـا لـتـصـنـيـف هـرم بـلـوم يـصـبـح املـتـعـلـم قـادرًا عـلـى 
جــمــع عــنــاصــر لــبــنــاء نــظــام مــتــكــامــل أو وحــدة جــديــدة 
فـيـنـتـقـل مـن ( إدارة اجلـزئـيـات إلـى إدارة الـكـلـيـات ) عـنـد 

مستوى  :   

أ-  الفهم 
ب- التذكر 

ج- التقوي 
د- التركيب 

١٧٩- أي طـرق الـتـدريـس اآلتـيـة تـتـطـلـب أنـشـطـتـهـا قـدرًا 
أكبر من فعالية املتعلم ?   :   

أ-  العرض 
ب- احملاضرة 

ج- االستنتاجية 
د- االكتشاف احلر 

١٨٠- اجلـمـلـة الـتـي كـتـبـت الـهـمـزة فـيـهـا خـطـأ مـن اجلـمـل 
اآلتية هي  :   

أ- اسمي محمد 
ب- التفاؤل محمود 
ج- هذا شيء جميل 

د- مكاتب اإلستقبال مميزة 

١٨١- أي االسـتـراتـيـجـيـات الـتـالـيـة تـعـد األكـثـر فـعـالـيـة ف 
تـعـزيـز سـلـوك الـتـعـاون االيـجـابـي بـي الـطـالب ف أحـد 

أنشطة اجملموعات الصغيرة ? : 

أ-  طلب املشاركة بي أعضاء اجملموعة ف املواد 
إلكمال املهمة  

ب- تقوي كل عضو ف اجملموعة ملشاركات زمالئه 
ودورهم ف اجناز املهمة  

ج- الزام كل مجموعة بتسليم منتج واحد فقط  
د- عـمـل مـهـام مـعـقـدة تـتـطـلـب مـن األعـضـاء االعـتـمـاد عـلـى 

بعضهم ف احلصول على املعلومات  

١٨٢- (لـم يـعـد يُـنـظـر إلـى املـتـعـلـمـي عـلـى أنـهـم مـجـرد 
أفـراد مـسـتـقـبـلـي لـلـمـعـلـومـات , بـل عـلـى أنـهـم أشـخـاص 
مـبـدعـون , يـشـكـلـون بـنـاءهـم املـعـرف مـن خـالل اتـخـاذ دور 
نـشـط وهـادف ف تـفـاعـلـهـم مـع بـيـئـتـهـم , وقـادرون عـلـى 
حتـقـيـق أهـداف قـيـمـة مبـا تـتـضـمـنـه مـن مـعـارف, ومـهـارات, 
واجتـاهـات متـكـنـهـم مـن الـعـمـل متـكـنـاً فـاعـالً وبـنـاءًا حتـت 
تـوجـيـهـات وإشـراف املـعـلـم. وقـد طـورت أسـالـيـب الـتـقـوي 
وممـارسـاتـه ; لـتـعـكـس هـذه الـتـوجـه مـتـحـولـة مـن الـتـركـيـز 
الـضـيـق عـلـى عـيـنـة مـحـددة مـخـتـارة مـن سـلـوك الـطـالـب 
إلـى تـنـاول مـدى واسـع مـن الـسـلـوك ف مـواقـف حـقـيـقـيـة 

متنوعة داخل حجرة الدراسة وخارجها) 

الفكرة الرئيسية من النص السابق هي : 

أ-  الطالب هم ركيزة اإلبداع مبا ينجزونه من أهداف 
قيمة  

ب- املعلم بقدرته على التوجيه واإلشراف والقدوة هو 
محل اإلبداع  

ج- أساليب التقوي وتطبيقاته حولت االهتمام للتعلم 
املتمركز حول الطالب  

د- سـلـوك املـواقـف احلـقـيـقـيـة داخـل حـجـرة الـدراسـة هـو 
املوجه احلقيقي لإلبداع  

اإلجابات :  (١٧٥ ب )    (١٧٦ أ )   (١٧٨ د ) (١٧٩ د )   (١٨٠ د )   (١٨١ ب )    (١٨٢ أ )  ٢٨
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١٨٣- طـلـب املـشـرف املـتـابـع مـن طـالـب الـتـدريـب املـيـدانـي 
اخــتــيــار أنــســب أدوات الــتــقــوي لــقــيــاس كــل هــدف مــن 

األهداف اآلتية وتضمينها ف خطته التدريسية  :   

فـأي اخلـيـارات اآلتـيـة ميـثـل الـتـرتـيـب األنـسـب لـقـيـاس 
األهداف ? 

أ-  شفهي - موضوعي - أدائي - مقالي 
ب- أدائي - مقالي - شفهي - موضوعي 

ج- مقالي - أدائي - موضوعي - شفهي 
د- أدائي - موضوعي - شفهي - مقالي 

١٨٤- حـاول املـعـلـم ( حـسـن ) أن يـطـبـق نـظـريـة سـكـنـر ف 
عـمـلـيـاتـه الـتـدريـسـيـة فـكـان يـطـبـق الـتـعـزيـز مـع املـتـعـلـمـي , 

يعد هذا من مداخل التدريس :   

أ-  السلوكي 
ب- الفردي 

ج- الوجداني 
د- املعرف 

١٨٥- صاحب نظرية هرمية احلاجات االنسانية هو  :   

أ-  باندورا 
ب- فرويد 

ج- ماسلو 
د- مكدوجل 

 

نــظــريــة  مــبــادئ  تــطــبــيــق  األســتــاذ (نــاصــر)  يــرغــب   -١٨٦
الــصــف  ف  طــلــبــتــه  عــلــى  بــيــاجــيــه  جلــان  املــعــرف  الــنــمــو 
الـثـالـث مـتـوسـط , جـمـيـع املـمـارسـات اآلتـيـة مـالئـمـة ف 

هذا السياق ما عدا واحدة هي :   

أ-  تعليم الطلبة باستخدام أسلوب حل املشكالت التي 
يتطلب وضع الفرضيات واحللول  

ب- تقدي مواقف تعلم تشتمل على مشكالت حتتمل 
حالً واحد واضحًا ومباشرًا 

ج- تعليم الطلبة استخدام أسلوب االستقصاء وتكليف 
الطلبة مبشاريع تعلم التجريد 

د- الـتـخـطـيـط لـلـتـعـلـم بـافـتـراض أن بـعـض طـلـبـتـه لـم يـصـلـوا 
بعد لقدرة عالية من التجريد  

١٨٧- دخـل املـعـلـم الـصـف وعـنـدمـا أراد الـبـدء ف عـرض 
الـدرس كـان أحـد الـطـالب يـتـحـدث بـصـوت عـالٍ مـع زمـيـل  
بجانبه. ما اإلجراء الصحيح الذي يتخذه املعلم ? :   

أ-  ينبه الطالب ومينحه فرصة حتمل املسؤولية  
ب- يحيل الطالب مباشرة إلى املرشد الطالب 

ج- يتجاهل الطالب ويبدا ف عرض الدرس 
د- يوبخ الطالب ويعاقبه داخل الفصل 

١٨٨- يـقـدم أحـد املـعـلـمـي تـغـذيـة راجـعـة لـطـالبـه حـول 
مــدى متــكــنــهــم مــن مــهــارة مــعــيــنــة بــطــريــقــة مــســتــمــرة , 
ويـراقـب تـقـدمـهـم  ف إتـقـان تـلـك املـهـارات بـأسـلـوب مـنـظـم 
داخــل الــفــصــل. أي مــن أمنــاط الــتــقــوي اآلتــيــة نــفــذه 

املعلم ? :   

أ-  التكويني 
ب- النهائي 

ج- البعدي 
د- القبلي 

أن يتحقق الطالب تجريبًيا من أثر الضوء عىل منو النبات *

أن يسمي الطالب مقر جامعة الدول العربية *

أن ميثل الطالب عىل الراء املرققة *

أن يقارن الطالب بني الرواية والقصة*

اإلجابات :      (١٨٣ د )     (١٨٤ أ )     (١٨٥ ج )      (١٨٦ أ )      (١٨٧ أ )       (١٨٨ أ )٢٩ 
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١٨٩- كـلـف املـعـلـم طـالبـه بـحـل إحـدى املـسـائـل الـصـعـبـة , 
وقـد جنـح ( خـالـد ) ف حـلـهـا وقـدمـهـا ملـعـلـمـه , وأثـنـاء 
عـودة ( خـالـد ) ملـقـعـد قـام بـضـرب أحـد زمـالئـه بـالـكـتـاب 
عــلــى رأســه أمــام مــرأى املــعــلــم الــذي تــعــامــل مــع هــذا 
املـوقـف. أي الـعـبـارات اآلتـيـة متـثـل أفـضـل تـعـامـل لـلـمـعـلـم 

مع املوقف أعاله ?:   

أ-  األول ( أنت ذكي ) , الثاني ( سأجتاهل تصرفك 
نظرًا حللك املسألة ) 

ب- األول ( أنت ذكي ) , الثاني ( ضرب زميلك خطأ 
يستحق العقاب ) 

ج- األول ( حلك صحيح ) , الثاني ( ضرب زميلك 
خطأ يستحق العقاب ) 

د- األول ( حلك صحيح ) , الثاني ( أنت مشاغب ) 
 

١٩٠- خــاصــيــة واحــدة ممــا يــلــي لــيــســت  مــن خــصــائــص 
املعلم الذي يسعى لنموه املهني:   

أ-  يواكب التطورات التي تخص مهنة التعليم 
ب- يستخدم تقنيات تعمل على تعزيز أدائه وتطوره 

ج- ميارس عملية التدريس على أنها وظيفته األساسية 
د- يشارك ف االجتماعات واألنشطة التربوية التعليمية 

 

١٩١-أعـد مـعـلـم اخـتـبـار اسـتـيـعـاب املـقـروء ف مـادة لـغـتـي , 
وراجـــع أســـئـــلـــة االخـــتـــبـــار ف ضـــوء الـــبـــنـــاء الـــنـــظـــري 
السـتـيـعـاب املـقـروء والـعـنـاصـر الـتـي يـتـنـاولـهـا. فـأي أنـواع 

الصدق هذا ? :   

أ-  املفهوم 
ب- التنبئي 

ج- التالزمي 
د- احملتوى 

 

١٩٢- أي اإلسـتـراتـيـجـيـات واخلـطـوات اإلجـرائـيـة اآلتـيـة 
ميـكـن لـلـمـعـلـم أن يـسـتـخـدمـهـا لـتـنـمـيـة مـهـارات الـتـفـكـيـر 

لدى طالبه? :   

أ- االهتمام بنوعية األسئلة املطروحة 
ب- تفعيل تقنيات التعليم أثناء الدرس 

ج- التركيز على الواجبات املنزلية 
د- زيادة عدد حصص املقرر 

١٩٣- عـنـدمـا يـهـيـئ املـعـلـم مـوقـفًـا تـعـلـيـمـيًـا تـكـون فـيـه 
عـمـلـيـة الـتـفـكـيـر مـركـبـة وهـادفـة تـوجـهـهـا رغـبـة قـويـة ف 
الـبـحـث عـن حـلـول لـلـتـوصـل إلـى نـتـائـج آنـيـة بـحـيـث يـتـمـيـز 
الـتـفـكـيـر بـالـشـمـول , ويـنـطـوي عـلـى عـنـاصـر مـعـرفـيـة 
وانــفــعــالــيــة وأخــالقــيــة مــتــداخــلــة. فــعــلــى أي مــن أنــواع 

التفكير اآلتية يساعد املعلم طالبه ? :   

أ- االستنباطي 
ب- االستقرائي 

ج- اإلبداعي 
د- املنطقي 

١٩٤- املـعـلـم ( مـحـمـد ) يـعـلـم جـيـدًا أن املـرحـلـة الـتـي ميـر 
بـهـا طـالبـه هـي مـرحـلـة تـظـهـر فـيـهـا روح الـعـمـل اجلـمـاعـي. 
فــأي مــن املــراحــل الــعــمــريــة اآلتــيــة يــدرك أنــهــم ميــرون 

بها ? :   

أ- الطفولة املتأخرة 
ب- الطفولة املتوسطة 

ج- املراهقة املبكرة 
د- الطفولة املبكرة 

١٩٥- عـمـلـيـة تـعـيـي أرقـام أو مـسـتـويـات مـخـتـلـفـة لـصـفـة 
معينة باختالف األفراد تعرف بــ :   

أ- التقوي 
ب- التمييز 
ج- القياس 
د- االختبار 

اإلجابات :  ( ١٨٩ ج )     (١٩٠ ج )    (١٩١ أ ) (١٩٢ ب ) ( ١٩٣ ج )   (١٩٤ أ )     ( ١٩٥ ج )  ٣٠
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١٩٦- أي مـن مـراحـل الـتـطـور املـعـرف اآلتـيـة وفـقًـا لـنـظـريـة 
جــان بــيــاجــيــه تــظــهــر فــيــهــا الــقــدرة عــلــى الــتــفــكــيــر ف 

العالقات بي األشياء ? :   

أ- العمليات اجملردة 
ب- العمليات احلسية 
ج- العمليات احلركية 
د- ما قبل العمليات 

 

١٩٧- أراد مــعــلــم املــرحــلــة االبــتــدائــيــة تــطــبــيــق أحــد 
األنـشـطـة الـتـي أثـبـتـت جنـاحـهـا لـدى زمـيـلـه ف املـرحـلـة 
الـثـانـويـة , لـكـنـه تـفـاجـأ بـعـد الـتـطـبـيـق أكـثـر مـن مـرة أن 
الـــنـــشـــاط لـــم يـــكـــن لـــه أي تـــأثـــيـــر ف تـــفـــاعـــل طـــالبـــه 
ومـسـتـواهـم كـمـا كـان لـدى مـعـلـم املـرحـلـة الـثـانـويـة. أي مـن 
األســـبـــاب اآلتـــيـــة أدى إلـــى عـــدم تـــأثـــر طـــالب املـــرحـــلـــة 
االبـــتـــدائـــيـــة بـــهـــذا الـــنـــشـــاط أســـوة بـــطـــالب املـــرحـــلـــة 

الثانوية ?  :   

أ- اختالف البيئة املدرسية ف املرحلة االبتدائية عنها 
ف املرحلة الثانوية 

ب- اختالف ميول واهتمامات الطالب ف املرحلتي 
بناءً على خصائص منوهم 

ج- اخـتـالف الـقـدرات بـي مـعـلـم املـرحـلـة االبـتـدائـيـة ومـعـلـم 
املرحلة الثانوية لصالح األخير 

د- اخـــتـــالف مـــســـتـــوى الـــتـــحـــصـــيـــل الـــدراســـي بـــي طـــالب 
املرحلة االبتدائية وطالب املرحلة الثانوية 

 

١٩٨- أي نـظـريـات الـتـدريـس اآلتـيـة يـتـطـلـب اسـتـخـدامـهـا 
الـكـشـف عـن مـسـتـوى املـتـعـلـمـي وخـبـراتـهـم الـسـابـقـة ف 

املوضوعات التي سيدرسونها ? :   

أ- االجتماعية 
ب- السلوكية 
ج- الشرطية 

د- البنائية 

١٩٩- العلوم مادة شيقة بالنسبة لي : 
مــوافــق  غــيــر  أدري -  ال  مــوافــق  -  بــشــدة  -  مــوافــق   )    

بشدة ). 
عــم تــعــبــر الــفــروق الــفــرديــة الــنــاجتــة عــن اســتــجــابــات 

الطالب لهذه الفقرة ? :   

أ- القدرات 
ب- التحصيل 
ج- االستعداد 
د- االجتاهات 

٢٠٠- مـن عـنـاصـر خـطـة الـدرس ( حتـديـد كـل مـا يـفـعـلـه 
املـعـلـم أو الـطـالـب الكـسـاب أو اكـتـسـاب اخلـبـرات ) يـقـصـد 

بهذا العنصر  :   

أ- صياغة األهداف 
ب- حتليل احملتوى 
ج- اختيار األنشطة 

د- اختيار التقوي 

٢٠١- أفــضــل وســائــل الــتــقــوي مــنــاســبــة لــلــتــعــرف عــلــى 
اخلصائص االنفعالية لألفراد هي :   

أ- املقابالت 
ب- االختبارات 
ج- االستبانات 

د- قوائم الشطب 

٢٠٢- ف الـتـدريـس بـالـلـعـب , يـجـب أن تـتـوفـر الـعـنـاصـر 
التالية ف اللعبة :   

أ- األدوار , الــــقــــوانــــي , األهــــداف , الــــطــــقــــوس , الــــلــــغــــة 
املعيار 

ب- األدوار , عــــدد الــــالعــــبــــي , الــــتــــحــــدي , الــــطــــقــــوس , 
معايير النجاح 

ج- التشويق , السالمة , الطقوس , األهداف 
د- االرتــــبــــاط بــــاملــــادة الــــعــــلــــمــــيــــة , املــــســــاحــــة الــــكــــافــــيــــة , 

الطقوس , العدد الكاف من الالعبي 

اإلجابات :   (١٩٦ ب )      (١٩٧ ج )      (١٩٨ د )      (١٩٩ د )     (٢٠٠ أ )     (٢٠١ أ )    (٢٠٢ أ )٣١ 
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فـــإن   , الـــوجـــدانـــيـــة  األهـــداف  لـــتـــصـــنـــيـــف  وفـــقًـــا   -٢٠٣
االهـتـمـام بـالـقـيـمـة ومـواصـلـة الـبـحـث عـنـهـا يـنـدرج ضـمـن 

مستوى  :   

أ- تفضيل القيمة 
ب- جتسيد القيمة 

ج- قبول القيمة 
د- االلتزام بالقيمة 

 

اآلتـــــيـــــة  الـــــدوال  أي   E x c e l بـــــرنـــــامـــــج  ف   -٢٠٤
استخدمناها إليجاد متوسط الدرجات ? :   

 - AVERAGE(B2:G2) -أ
 -AVERAGE(B1:G1) -ب
 -AVERAGE(B2:H2) -ج
 -AVERAGE(B1:H1) -د

 

٢٠٥- يـلـتـحـق مـجـمـوعـة مـن املـعـلـمـي بـورشـة تـدريـبـيـة 
تــتــنــاول مــعــارف ومــهــارات ف مــجــال حتــلــيــل احملــتــوى 
وتـرتـيـب اخلـبـرات واألنـشـطـة الـتـعـلـيـمـيـة وتـوزيـعـهـا زمـنـيًـا 
ملــوضــوع الــدرس. الــعــنــوان املــتــوقــع لــهــذه الــورشــة هــو 

التخطيط :   

أ- اليومي 
ب- للوحدة 
ج- السنوي 

د- األسبوعي 

 

يــتــبــادلــوا  أن  الــطــالب  مــن  املــعــلــم  يــطــلــب  عــنــدمــا   -٢٠٦
الـكـراسـات بـيـنـهـم لـتـصـحـيـح اإلجـابـات عـن األسـئـلـة , فـإن 

هذا األسلوب يعرف بـ :   

أ- تقوي األقران 
ب- التقوي الذاتي 
ج- التقوي احملّكي 
د- التقوي املعياري 

 

٢٠٧- يـحـرص مـعـلـم الـفـيـزيـاء عـلـى تـتـبـع الـفـعـالـيـات 
احملـلـيـة و الـدولـيـة لـلـمـشـاركـة مبـنـجـزات طـالبـه , ويـعـمـل 
عـــلـــى دعـــم الـــطـــالب و حـــث أولـــيـــاء أمـــورهـــم مـــن أجـــل 
املـشـاركـة مبـنـجـزاتـهـم ف هـذه الـفـعـالـيـات.  مـا سـبـق يـؤكـد 

على :   

أ- حرص املعلم على التواصل مع أولياء األمور  
ب- رغبة املعلم ف دعم طالبه لالفتخار مبنجزاتهم 

ج- حث الطالب على متابعة الفعاليات احمللية و 
الدولية  

د- عـــدم فـــاعـــلـــيـــة مـــنـــجـــزات الـــطـــالب إذا لـــم تـــعـــرض ف 
احملافل احمللية والدولية  

 

٢٠٨- أقـيـمـت فـعـالـيـات اجـتـمـاعـيـة عـامـة ف احلـي الـذي 
تـقـع فـيـه املـدرسـة , وكـانـت هـنـاك وجـهـات نـظـر مـخـتـلـفـة 
بـي املـعـلـمـي حـول املـشـاركـة ف هـذه الـفـعـلـيـات. أي ممـا 

يلي يصف املشاركة ف هذه الفعاليات:   

أ- تضعف شخصية املعلم عند طالبه 
ب- تخرج عن اإلطار املهني ومتطلبات عمل املعلم 
ج- تكسب املعلم مهارات مهنية تسهم ف دعم تعلم 

الطالب 
د- تـكـسـب املـعـلـم خـبـرات تـدعـم تـعـلـم طـالبـه و تـفـاعـلـهـم 

مع اجملتمع 

اإلجابات : ( ٢٠٣ أ )       (٢٠٤ أ )      (٢٠٥ ب )       (٢٠٦ أ )      (٢٠٧ ب )       (٢٠٨ د )  ٣٢
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قـــواعـــد  مـــع  يـــتـــعـــارض  اآلتـــيـــة  الـــبـــنـــود  مـــن  أي   -٢٠٩
وإجراءات  النشاط املدرسي ف املدارس:   

أ- يسمح باستخدام بعض احلصص ملمارسة النشاط 
املدرسي 

ب- يقام النشاط املدرسي داخل املدرسة و ف األوقات 
اخملصصة له فقط 

ج- تكون أعمال الطالب من لوحات ونحوها من عملهم 
هم ال عمل غيرهم 

د- ال تـــــعـــــرض لـــــوحـــــات الـــــطـــــالب إال بـــــعـــــد الـــــتـــــأكـــــد مـــــن 
سالمتها من األخطاء اللغوية 

 

٢١٠- من أساليب التطوير املهني الذاتي للمعلم :   

أ- الزيارات املتبادلة  
ب- التعليم املبرمج 

ج- االجتماعات املهنية 
د- ال شيء مما سبق  

 

٢١١- تـشـكـو مـعـلـمـة اجلـغـرافـيـا املـسـتـجـدة لـزمـيـالتـهـا ف 
الــقــســم مــن صــعــوبــة فــهــم طــالــبــاتــهــا لــلــفــكــرة  اجملــردة  
بــالــدرس. أي مــن  اآلتــي  هــو احلــل األمــثــل لــلــمــعــلــمــة 

لتجاوز  تلك املشكلة ? :   

أ- تدل املعلمة الطالبات على املراجع املتخصصة ف 
املادة 

ب- توجه الطالبات للبحث عن املعلومات ف مصادرها 
األصلية 

ج- تطلب من معلمة ذات خبرة باملدرسة شرح الفكرة 
اجملردة للطالبات 

د- تـــدخـــل الـــتـــقـــنـــيـــة احلـــديـــثـــة كـــالـــبـــرمـــجـــيـــات و غـــيـــرهـــا 
لتسهيل املعلومات وتوضيحها 

 

٢١٢- مـعـلـم يـجـري جتـربـة لـغـاز الـهـيـدروجـي ف املـعـمـل 
بنفسه والطالب يشاهدونه , يسمى ذلك  :   

أ- التجريب 
ب- االكتشاف 

ج- التدريب 
د- العرض 

 

٢١٣- جـمـيـع الـعـوامـل الـتـالـيـة تـؤدي إلـى ظـهـور الـفـروق 
الفردية بي الطالب ماعدا   :   

أ- مستوى املعلم التدريسي 
ب- العمر الزمني للطالب 

ج- مستوى املادة العلمية 
د- البيئة الصفية 

 

٢١٤- الحـظ املـعـلـم أن هـنـاك مـن طـالبـه ف الـفـصـل مـن 
ميــتــلــك الــســرعــة ف الــتــذكــر وأن هــنــاك مــن يــعــانــي مــن 
اخلــجــل و الــبــعــض بــطــيء ف الــتــعــلــم  , عــلــى املــعــلــم 

التغلب على هذه املشكلة من خالل   :   

أ- التعلم الفردي 
ب- االلقاء واحملاضرة 

ج- التعلم التعاوني 
د- املناقشة واحلوار 

 

٢١٥- أي االهداف اآلتية ميكن قياسها   :   

أ- أن يلم الطالب مبواضع كتابة همزة القطع  
ب- أن يدرك الطالب مواضع كتابة همزة الوصل  

ج- أن يفرق الطالب بي همزة الوصل و همزة القطع 
د- أن يــفــهــم الــطــالــب الــفــرق بــي هــمــزة الــوصــل و هــمــزة 

القطع  

اإلجابات :   (٢٠٩ أ )    (٢١٠ ب )    (٢١١ د )    (٢١٢ د )    (٢١٣ أ )     (٢١٤ ج )    (٢١٥ ج )٣٣ 
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تــتــنــاول  ســلــوكــيــة  أهــدافًــا  املــعــلــم  يــصــوغ  عــنــدمــا   -٢١٦
اجلــانــب املــهــاري عــنــد الــطــالــب , فــفــي أي مــن اجملــاالت 

اآلتية تصنف هذه األهداف  :   

أ- النفس حركي 
ب- الوجداني 
ج- االنفعالي 

د- املعرف 
 

٢١٧-  أي مـــن األهـــداف الـــســـلـــوكـــيـــة الـــتـــالـــيـــة يـــعـــد 
صحيحًا  :   

أ- أن تفهم الطالبة مقصد الشاعر من النص 
ب- أن تدرك الطالبة معنى النص الشعري 
ج-  أن تقرأ الطالبة النص قراءة صحيحة  

د- أن تقرأ املعلمة النص قراءة صحيحة 
 

٢١٨- أول مــن اســتــخــدم طــريــقــة احلــوار ف الــتــدريــس 
هو  :   

أ- بياجيه 
ب- واطسون 
ج- سقراط 
د- سكينر 

 

٢١٩-خــرج املــعــلــم مــع طــالبــه ف رحــلــة ملــتــابــعــة ظــاهــرة 
اخلـسـوف , وتـرك لـهـم حـريـة الـتـأمـل والـتـفـكـيـر , ثـم أدار 
نـقـاشًـا حـول أسـبـاب الـظـاهـرة. مـا مـهـارة الـتـفـكـيـر الـتـي 

استخدمها الطالب  :   

أ- التشعبي 
ب- التأملي 
ج- املنطقي 
د- العلمي 

٢٢٠- قـيـام املـعـلـم بـعـرض صـور عـن تـلـوث الـهـواء ف بـعـض 
األماكن ف اململكة يدخل ضمن إطار نشاط :  :   

أ- وضع الفرضيات 
ب- الشعور باملشكلة 

ج- جمع املعلومات 
د- إصدار احلكم 

٢٢١- يــوظــف مــعــلــم الــعــلــوم قــواعــد الــتــصــحــيــح ف 
تـصـحـيـحـه لـلـواجـبـات املـنـزلـيـة الـكـتـابـيـة بـعـد مـنـاقـشـتـهـا 

مع الطالب , وذلك ألثرها ف :   

أ- قدرتها على التنبؤ بنجاح الطالب 
ب- إمكانية استخدامها ملدى واسع من الزمن 

ج- إمكانية استخدامها ف تصحيح العديد من املهام 
د- مــــســــاعــــدة الــــطــــالب عــــلــــى رؤيــــة خــــصــــائــــص وســــمــــات 

العمل اجليد 

٢٢٢- عـنـدمـا يـريـد املـعـلـم جـمـع مـعـلـومـات عـن سـلـوك 
الــطــالــب وهــو ف املــوقــف الــتــعــلــيــمــي فــإنــه يــســتــخــدم 

أسلوب :   

أ- املقابلة 
ب- املالحظة 
ج- االختبار 
د- االستبانة 

٢٢٣- أي الـعـبـارات اآلتـيـة متـثـل نـتـيـجـة اخـتـبـار مـعـيـاري 
املرجع ? :   

أ- يفوق أداء محمد أداء ٩٠% من زمالئه ف الصف 
ب- يكتب خالد ما ميلى عليه بنسبة ٩٠% من الصحة 
ج- يستطيع أحمد جمع أي عددين من ١ إلى ٩ دون 

أخطاء 
د- يــطــبــع فــهــد ٩٠ كــلــمــة ف الــدقــيــقــة بــاســتــخــدام مــعــالــج 

الكلمات 

اإلجابات :  (٢١٦ أ )  (٢١٧ ج )  (٢١٨ ج )  (١١٩ ب ) (٢٢٠ ب ) (٢٢١ د ) (٢٢٢ ب ) (٢٢٣ أ )  ٣٤
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٢٢٤- يـتـمـيـز الـطـفـل ف مـرحـلـة الـعـمـلـيـات احلـسـيـة عـن 
املراحل األخرى  :   

أ- بالقدرة على التصنيف والترتيب 
ب- بالنمو احلسي احلركي 

ج- بالتفكير اجملرد 
د- بالنمو اللغوي 

 

٢٢٥- أحــمــد مــعــلــم املــرحــلــة الــثــانــويــة , أراد أن يــوجــه 
طـالبـه نـحـو مـسـتـقـبـلـهـم الـتـعـلـيـمـي واملـهـنـي , لـذا عـلـيـه أن 

يراعي خصائص الطالب :   

أ- العقلية 
ب- االجتماعية 

ج- الطبيعية 
د- االنفعالية 

 

٢٢٦- أي اآلتـي ال يـتـوافـق مـع نـظـريـة الـتـعـلـم الـشـرطـي , 
يحدث التعلم من خالل :   

أ- التعزيز املباشر للسلوك 
ب- ارتباط املثير باالستجابة 

ج- دعم السلوك باملعجزات اخلارجية 
د- استثارة الدافعية للتعلم مبعززات داخلية 

 

٢٢٧- قـام أحـد الـطـالب بـاالسـتـهـزاء بـإجـابـة أحـد زمـالئـه. 
اإلجــراء األنــســب تــربــويًــا الــذي يــفــتــرض أن ميــارســه 

املعلم :   

أ- تأنيبه أمام زمالئه 
ب- حتويل السؤال إليه مباشرة 

ج- إيقافه وطلب االعتذار منه لزميله فورًا 
د- استدعاؤه على انفراد بعد احلصة وتوضيح خطئه 

 

٢٢٨- أي مـن فـئـات ذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصـة اآلتـيـة هـي 
األعلى بي الطالب :   

أ- فرط احلركة وتشتت االنتباه 
ب- اإلعاقات االنفعالية 

ج- صعوبات التعلم 
د- بطء التعلم 

٢٢٩- يـقـصـد بـالـتـعـلـم اإللـكـتـرونـي املـتـزامـن , ذلـك الـتـعـلـم 
الذي يحتاج إلى:   

أ- معلم يتقن استخدام البريد اإللكتروني ف التواصل 
مع طالبه 

ب- توفير  دعم فني على مدار الساعة ملواجهة 
املشكالت التقنية الطارئة 

ج- طالب متمكن ف مهارات احلاسب اآللي , وف 
استخدام اإلنترنت 

د- تـواصـل الـطـالـب واملـعـلـم مـع بـعـضـهـمـا ف الـوقـت نـفـسـه 
عبر اإلنترنت 

٢٢٦-ف نـشـاط تـعـاونـي أتـاح املـعـلـم لـكـل طـالـب اخـتـيـار 
زمـيـل يـشـاركـه الـعـمـل , هـذا املـوقـف يـنـمـي لـدى الـطـالب 

مهارات  :   

أ- اتخاذ القرار 
ب- العمل املشترك 
ج- استثمار الفرص 
د- استقاللية الذات 

٢٢٧- يـراعـي املـعـلـم عـنـد اخـتـيـار اسـتـراتـيـجـيـات الـتـدريـس 
كالً مما يأتي ماعدا :   

أ- الفروق الفردية بي الطالب 
ب- ربط املعارف احلالية باملاضية  
ج- استخدام مصادر تقنية متعددة 

د- املستوى االقتصادي واالجتماعي للطالب 
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٢٢٨- بـرع مـعـلـم ف أسـتـخـدام الـتـقـنـيـه ف الـتـعـلـيـم , وقـد 
شـــارك ف الـــكـــثـــيـــر مـــن الـــدورات ف هـــذا اجملـــال , ولـــه 
ممـارسـات ممـيـزة ف ذلـك.  مـا أفـضـل طـريـقـة ممـا يـأتـي 

ينقل بها خبرته لزمالئه ف املدرسة ? : 

أ- تدريبهم على ستخدام التقنية 
ب- تطبيق استراجتية التدريس بالفريق 
ج- تصميم فيديوهات تعليمية ملن يحتاج 

د- إقامة معرض ألعماله بنهاية العام الدراسي 

٢٢٩-قـام الـطـالـب أحـمـد بـسـلـوك غـيـر مـرغـوب فـيـه أثـنـاء 
احلـصـة , فـمـا اإلجـراء املـنـاسـب الـذي يـجـيـب أن يـقـوم بـه 

املعلم ? : 

أ- يخرج الطالب من احلصة ويكمل الدرس 
ب- ينقل الصورة واملوقف ملدير املدرسة ملعاجلة 

املشكلة 
ج- يحاور الطالب ف أسباب سلوكه غير املرغوب أمام 

زمالئه 
د- يـتـوقـف قـلـيـالً لـيـشـعـر الـطـالـب بـسـلـوكـه غـيـر املـرغـوب 

فيه ثم يحاوره منفردًا 

٢٣٠- يـعـمـل املـعـلـم ( فـيـصـل ) عـلـى تـطـويـر الـوعـي وتـنـمـيـة 
املـفـاهـيـم لـدى طـالبـه مـن خـالل تـنـمـيـة مـهـارات مـا وراء 

املعرفة التي تتمثل ف  : 

أ- تطبيق املعلومات املترابطة 
ب- استدعاء املعلومات واحلقائق 

ج- فهم العالقات بي املعلومات وحتليلها 
د- التأمل واملراقبة الذاتية والتفكير حول التفكير 

٢٣١- كل مما يأتي مبعنى  " اجلاه " ماعدا : 

أ- املسؤولية 
ب- املنزلة 
ج- املكانة 
د- القدر 

 

الــشــعــوريــة  اخلــبــرات  عــلــى  تــعــتــمــد  الــتــي  املــدرســة    -٢٣٢
واملدخالت الشعورية واالستبطان هي  : 

أ- الوظيفية 
ب- البنائية 

ج- التحليلية 
د- السلوكية 

٢٣٣- أجـاب ٣٠ طـالـبًـا إجـابـة صـحـيـحـة مـن أحـد األسـئـلـة 
املـوضـوعـيـة. فـإذا كـان مـجـمـوع الـطـالب ٥٠ طـالـبًـا فـإن 

معامل الصعوبة يساوي  * : 

أ- ٠,٣٠ 
ب- ٠,٤٠ 
ج- ٠,٥٠ 
د- ٠,٦٠ 

٢٣٤-  يتراوح معامل االرتباط بي متغيرين ما بي  : 

أ- ١ , ٢ 
ب-  -١ , صفر 

ج- صفر , +١ 
د-   -١ , +١ 

٢٣٥- املـــرحـــلـــة الـــتـــي تـــأتـــي بـــعـــد جـــمـــع الـــبـــيـــانـــات ف 
استراتيجية حل املشكالت هي  : 

أ- الشعور باملشكلة 
ب- تفسير البيانات 
ج- فرض الفروض 

د- تقوي النتائج 

٢٣٦-  من خالل املفهوم احلديث للذكاء فإن  : 

أ- املوهوب ذكي 
ب- الذكي موهوب 

ج- الذكي متفوق 
د- املتفوق ذكي 
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الـطـالب  فـيـهـا  يـبـحـث  الـتـي  الـتـعـلـم  اسـتـراتـيـجـيـة   -٢٣٧
عـبـر اإلنـتـرنـت بـحـثًـا جـمـاعـيًـا لـلـوصـول إلـى املـعـلـومـات مـن 

مصادر موثوقة ومعدة مسبقًا من طرف املعلم هي : 

أ- الرحالت امليدانية 
ب- الرحالت املعرفية 

ج- التعلم املبرمج 
د- التعلم املدمج 

٢٣٨- أعدد املعلم ( أحمد ) االختبار النهائي وفقًـــــــــــــــــــــــــــــا 
للنموذج اآلتي التي أقرته إدارة املدرسة: 

فــمــا أنــواع األســئــلــة الــتــي تــضــمــنــهــا الــتــوصــيــف عــلــى 
التوالي ? 

أ- مقالية , صح وخطأ , مزاوجة , اختيار من متعدد 
ب- مزاوجة , مقالية , اختيار من متعدد , صح وخطأ 
ج- اختيار من متعدد , صح وخطأ , مقالية , مزاوجة 
د- صح وخطأ , مقالية , مزاوجة , اختيار من متعدد 

 

٢٣٩- عـنـدمـا يـعـد املـعـلـم أداة لـلـمـالحـظـة بـهـدف وصـف 
سـلـوك مـا أو حتـلـيـلـه أو تـقـوميـه , فـإن عـمـلـيـة الـتـحـلـيـل 

تختلف عن العمليات األخرى من حيث : 

أ- احلكم على السلوك ومؤثراته 
ب- الربط بي السلوك ومؤثراته 

ج- جتديد السلوك ومؤثراته 
د- ضبط السلوك ومؤثراته 

وهــي  املــوضــوعــيــة "  اجلــيــد "  الــتــقــوي  شــروط  مــن   -٢٤٠
تعني أن: 

أ- يبرز الفوارق بي املتعلمي 
ب- يقيس التقوي ما أعد قياسه 

ج- يعطي نتيجة واحدة مهما اختلف املتبقون له 
د- يعطي نتيجة واحدة مهما اختلف زمن التطبيق 

 

٢٤١- يـقـارن مـعـلـم بـي بـيـانـات الـتـقـوي لـطـالبـه عـبـر عـدة 
سنوات , وذلك لالستفادة منها كمؤشر على : 

أ- مستوى األداء التدريسي للمعلم 
ب- تطوير املناهج ف عرض املفاهيم 

ج- صدق االختبارات فيما تقيسه 
د- ثبات اختبارات املعلم 

 

٢٤٢- اسـتـخـدام الـتـغـذيـة الـراجـعـة ف عـمـلـيـات الـتـعـلـم 
تؤدي إلى : 

أ- إحباط الطالب مبعرفة نقاط الضعف 
ب- حتديد املستوى النهائي لتحصيل الطالب 
ج- تشجيع الطالب بعد معرفته بنقاط القوة 
د- معرفة الطالب بطبيعة معارفه وتقوميها 

 

٢٤٣- أي مـن أنـواع األسـئـلـة اآلتـيـة تـسـمـح بـالـتـعـرف عـلـى 
احلقائق واملصطلحات : 

أ- االختيار من متعدد 
ب- إكمال الفراغ 

ج- املزاوجة 
د- املقالية 

اإلجابات :   (٢٣٧ ب )     (٢٣٨ أ )    (٢٣٩ ب )     (٢٤٠ ج )    (٢٤١ أ )    (٢٤٢ د ).   (٢٤٣ د )

مواصفات األسئلةالنسبةنوع األسئلة

تتميز بسهولة اإلعداد وتقيس القدرة عىل تنظيم ١٠٪١
األفكار وترتيبها

تغطي مدى واسًعا من املوضوعات ولها نسبة ٣٠٪٢
تخمني عالية وتقيس يف الغالب التذكر والفهم

لها قدرة عىل قياس الحقائق والربط بني ٢٠٪٣
املفاهيم

أقل نسبة ترابط ممكنة للتخمني ولها القدرة ٤٠٪٤
عىل قياس املستويات العقلية العليا

 ٣٧
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٢٤٤- صـاغ املـعـلـم الـهـدف اآلتـي " أن يـقـرأ الـطـالـب الـنـص 
األدبــي قــراءةً جــيــدة ". يــظــهــر مــن صــيــغــة الــهــدف أنــه 

يحتاج إلى إضافة عنصر مهم هو : 

أ- معيار األداء املقبول 
ب- عنوان النص األدبي 

ج- طريقة تدريس الهدف 
د- الفعل الذي يحدد نوع األداء 

 

٢٤٥- تــصــحــيــح أعــمــال الــطــالب مبــوضــوعــيــة ودقــة مــن 
املـهـام الـرئـيـسـيـة الـتـي يـجـب أن يـتـقـنـهـا املـعـلـمـون. مـاذا 

تعني املوضوعية ? : 

أ- وجود أهداف محدودة يسعى املقياس لقياسها 
ب- عدم اختالف املصححي عند تقدير الدرجة 

ج- عدم وجود مفردات تقيس ظاهرة أخرى 
د- ارتباط مفردات املقياس مع بعضها 

 

٢٤٦- بــــعــــد حــــضــــور املــــعــــلــــم ( خــــالــــد ) لــــبــــرنــــامــــج 
االســتــراتــيــجــيــات احلــديــثــة ف الــتــدريــس  اجتــه إلــى 
تـوظـيـف اسـتـراتـيـجـيـة الـعـصـف الـذهـنـي  , حـيـث أثـار ف 
درسـه مـوضـوع " انـتـشـار فـيـروس كـورونـا " إلثـارة تـفـكـيـر 
الــطــالب وحــثــهــم عــلــى تــقــدي أكــبــر عــدد مــن األفــكــار 
والـتـصـورات حـول هـذا املـوضـوع. يـهـدف املـعـلـم مـن ذلـك 

إلى : 

أ- تدريب الطالب على حل املشكالت 
ب- معرفة وعي الطالب مبشكالت اجملتمع احمللي 

ج- حتفيز الطالب على املشاركة واالندماج ف عملية 
التعلم 

د- تـنـمـيـة اجتـاهـات الـطـالب نـحـو االخـتـصـاصـات الـعـلـمـيـة 
وفائدتها للمجتمع 

 

٢٤٧- لـدى أحـد املـعـلـمـي طـالـب خـجـول. أي ممـا يـلـي هـو 
التصرف التربوي السليم مع الطالب : 

أ- ترك احلرية له ف املشاركة من عدمها 
ب- دعمه وتشجيعه على املشاركة 

ج- مراعاة ظروفه بعدم إشراكه 
د- حتويله إلى املرشد الطالبي 

٢٤٨- مـــن أبـــرز  مـــعـــوقـــات الـــتـــعـــاون بـــي املـــعـــلـــمـــي ف 
املدرسة: 

أ- ضعف التشجيع املادي املقدم للمعلمي 
ب- كثرة األعباء التدريسية امللقاة على املعلمي 

ج- الشعور بعدم الفائدة من اخلبرات املتبادلة بي 
بعضهم 

د- املـــبـــالـــغـــة ف اإلحـــســـاس بـــاالســـتـــقـــاللـــيـــة لـــدى بـــعـــض 
املعلمي 

٢٤٩- مــن أبــرز ممــيــزات الــتــواصــل املــتــزامــن الــتــي الــتــي 
تتيحه التقنية : 

أ- الدقة 
ب- املرونة 

ج- األصالة 
د- الفورية 

٢٥٠- "االنــــطــــفــــاء"  مــــن األمنــــاط الــــتــــي ميــــكــــن أن 
يـسـتـخـدمـهـا املـعـلـم لـتـحـقـيـق بـيـئـة صـفـيـة فـعـالـة , ويـقـصـد 

به : 

أ- جتاهل املعلم السلوك غير املناسب 
ب- كف املعلم السلوكيات غير املناسبة ف وقت مبكر 

ج- تأنيب املعلم للمتعلم الذي أصدر السلوك غير 
املناسب منفردًا 

د- إبـــعـــاد املـــعـــلـــم لـــلـــمـــتـــعـــلـــم الـــذي أصـــدر الـــســـلـــوك غـــيـــر 
املناسب من املوقف التعليمي 
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